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Το κεντρικό θέμα της εισήγησης είναι η ανακύκλωση και η 
επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων, μέσα στα ευρύτερα πλαίσια μιας 
ολοκληρωτικής πολιτικής διαχείρισης απορριμμάτων και προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

Κατ αρχήν θα προσπαθήσω να περιγράψω με μερικές απλές λέξεις και σε ένα 
γενικό επίπεδο, τα βασικά συστήματα στη Βρετανία, ξεκινώντας με τον ρόλο 
της κεντρικής κυβέρνησης και το πως οργανώνονται αυτές οι υπηρεσίες από 
τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. 

Προς το τέλος θέλω να πω μερικά πράγματα για το πως αντιμετωπίζουμε 
αυτά τα θέματα στον δήμο μου και ειδικά την εκστρατεία μας “Για ένα 
καλύτερο Haringey” με μερικά πρακτικά παραδείγματα. 
 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στην Αγγλία πιστεύουμε ότι είμαστε λίγο πίσω από ορισμένες άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά σε θέματα ανακύκλωσης. Συνεπώς τα τελευταία 
χρόνια έχει αρχίσει μια μεγάλη εθνική προσπάθεια να βελτιώσουμε την 
κατάσταση. 

Η πιο πρόσφατη πολιτική και οι προσπάθειες της κυβέρνησης έχουν 
επηρεασθεί σημαντικά, και συνεπώς κατευθύνονται σ’ ένα μεγάλο βαθμό, από 
Ευρωπαϊκές οδηγίες και προδιαγραφές και από τις αυξανόμενες ανησυχίες 
του κοινού για οικολογικά και περιβαλλοντολογικά θέματα. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αμφότερες οι πατροπαράδοτες μέθοδοι διαχειρίσης 
απορριμμάτων, η ταφή/χωματερές και η καύση/ θερμοκαταστροφή, γίνονται 
διαρκώς και αυξανόμενα προβληματικές. 

Όπως στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε ένα σοβαρό και αυξανόμενο 
πρόβλημα. Οι ποσότητες απορριμμάτων που παράγονται από κάτοικους και 
επιχειρήσεις αυξάνονται κάθε χρόνο και έχουμε φθάσει σε σημείο κρίσης. Οι 
στόχοι που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι ήδη πολύ 
δύσκολο να επιτευχθούν. 

Επίσης η Αγγλία έχει ένα επιπλέον πρόβλημα, επειδή είναι ίσως η πιο 
πυκνοκατοικημένη χώρα της Ευρώπης, και η γη είναι εξαιρετικά σπάνια. 

Συνεπώς οι μελλοντικές λύσεις που βασίζονται σε χωματερές έχουν ήδη 
φθάσει σε σημείο όπου είναι σχεδόν αδύνατον να δικαιολογηθούν, ενώ οι 
προσπάθειες μας να αποκαταστήσουμε ανενεργές χωματερές, για πολύτιμες 
εναλλακτικές αξιοποιήσεις, αποδεικνύονται πολύ περισσότερο προβληματικές 
από ότι είχαμε υποθέσει στο παρελθόν. 
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Παρόμοια τα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων γίνονται και αυτά όλο και πιο 
δύσκολα να διατηρηθούν, εξ αιτίας των αυξανόμενων ανησυχιών και 
διαμαρτυριών από την πλειοψηφία του κοινού για θέματα μόλυνσης του 
περιβάλλοντος και κυκλοφοριακών προβλημάτων. Λόγω του 
υπερπληθυσμού, όπου και να τοποθετήσουμε τέτοια εργοστάσια, θα είναι 
δίπλα σε πυκνοκατοικημένες γειτονίες. 

Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να μειώσει αυτά τα 
προβλήματα με διάφορα μέτρα, π.χ. με πολύ πιο λεπτομερείς και αυστηρούς 
κανονισμούς και περιβαλλοντολογικά κοντρόλ, για αμφότερα τα εργοστάσια 
καύσης και τις χωματερές, και επίσης με διάφορα χρηματικά κίνητρα (όπως 
βαθμιαία εδαφικά τέλη σε χωματερές και επιδοτήσεις για μειώσεις ποσοτήτων 
απορριμμάτων κτλ). 

Όμως αυτά τα μέτρα, μολονότι χρήσιμα, έχουν αποδειχθεί πολύ περιθωριακά 
και δεν έχουν καταφέρει να μας προσφέρουν μια αποτελεσματική και 
μακροπρόθεσμη λύση στα δίδυμα προβλήματα της πυκνοκατοίκησης και των 
αυξανόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων. 

Συνεπώς η έμφαση σήμερα είναι όλο και περισσότερο προς την μείωση των 
απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών, αν και 
σε όλα αυτά τα θέματα η Βρετανία δεν έχει ίσως ακόμα φθάσει τα επίπεδα της 
Γερμανίας, της Γαλλίας και των Σκανδιναβικών χωρών. 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ: 
Η Κεντρική Κυβέρνηση και η γενική εικόνα  

Όπως και στην Ελλάδα και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, οι σχετικές 
αρμοδιότητες είναι οργανωμένες σε τρία διαφορετικά επίπεδα. 

Λόγω των ήδη σημαντικών και αυξανόμενων ανησυχιών για τα σχετικά 
προβλήματα, και λόγω των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, η Κεντρική 
Κυβέρνηση παίζει μεγαλύτερο ρόλο, κατευθύνοντας και επιβάλλοντας 
σχετικές πρωτοβουλίες στους τοπικούς φορείς. Έχουμε τώρα αναπτύξει ένα 
τόσο εκπληκτικό και λεπτομερές νομικό πλαίσιο, οδηγιών, χρηματικών και 
άλλων κίνητρων και συνεισφορών, ελεγκτικών συστημάτων και προστίμων, το 
οποίο μεταβάλλεται συνεχώς (συχνά σχεδόν καθημερινά) και έχει γίνει πια 
τόσο πολύπλοκο, που οποίος το καταλαβαίνει  αξίζει και ένα Δόκτορα. 

Στο επόμενο επίπεδο είναι οι διαδημοτικοί δημόσιοι φορείς (Regional Waste 
Authorities), με νομοθετημένες αρμοδιότητες για την μεταφορά και τη γενική 
διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων στην περιοχή τους και με νομικές 
δικαιοδοσίες για την διαχείριση σχετικών περιουσιακών στοιχείων, κτηρίων, 
οχημάτων, συμβολαίων με ιδιωτικές επιχειρήσεις κτλ  

Στη βάση αυτής της υπέρβαρης πυραμίδας είναι το τρίτο επίπεδο, οι δήμοι 
μας. Οι δημοτικές αρχές έχουνε νομοθετημένες αρμοδιότητες και 
υποχρεώσεις για την γενική καθαριότητα των δήμων τους, τη συλλογή των 
απορριμμάτων και, φυσικά, την τελική ευθύνη για την γενική ικανοποίηση του 
κοινού (και την κάθε σχετική εκλογική ενοχοποίηση από τις οτιδήποτε 
αποτυχίες όλων των τριών φορέων). Εμείς, οι δημοτικοί σύμβουλοι, έχουμε 
γίνει οι αποδιοπομπαίοι τράγοι των σκουπιδιών μας, πολύ συχνά με τραγικές 
επιπτώσεις για τις καριέρες δεκάδων αθώων πολιτικών συνάδελφων μου. 
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Οι Περιφερειακοί Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων (Regional Waste 
Authorities). 

Αυτοί οι φορείς είναι ημιαυτόνομοι, μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που 
συνενώνονται  σε ομάδες δήμων, σε μια Νομική περιφέρεια (η μιαν 
υποδιαίρεση περιφέρειας). Συχνά ενσωματώνουν, σε συμβουλευτικούς 
ρόλους, διάφορους άλλους ενδιαφερόμενους, όπως ιδιωτικούς και μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς. 

Είναι θεσπισμένοι (statutory) με νομικές εξουσίες, αρμοδιότητες και 
καθήκοντα, και χρηματοδοτούνται κυρίως από το δημόσιο, (συνδυασμός 
δημοτικών τελών, συνεισφορών και κυβερνητικών κονδυλίων και 
επιδοτήσεων). Διευθύνονται από συνεργατικές επιτροπές, όπου 
αντιπρόσωποι των δήμων/στελεχών έχουν την απόλυτη πλειοψηφία. 

Οι περιφερειακοί φορείς οργανώνουν τη διαχείριση των απορριμμάτων που 
συλλέγουν οι δήμοι και διαχειρίζονται τα σχετικά συμβόλαια, το εργατικό 
δυναμικό και τις εγκαταστάσεις. Ο κάθε φορέας έχει μια σχετική ελευθερία να 
διαλέξει τις δικές του μεθόδους, ώστε να αντανακλάνε τις τοπικές συνθήκες 
και δημοτικές πολιτικές προτιμήσεις. 

Πολλές φορές αυτοί οι φορείς διαχειρίζονται κατ ευθείαν τις σχετικές 
λειτουργίες και εγκαταστάσεις τους, αλλά συχνά βασίζονται σε συμβόλαια με 
ειδικευμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις, η μη-κυβερνητικούς οργανισμούς. Σε 
μερικές περιπτώσεις εγκαθιστούν μικτές εταιρείες με ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Στη δική μας την περιφέρεια, ο δήμος μου είναι μέλος του φορέα Βορείου 
Λονδίνου, μαζί με έξι άλλους δήμους, που εξυπηρετούν  σχεδόν ενάμιση 
εκατομμύριο άτομα. 

Εμείς έχουμε καθιερώσει μια μικτή εταιρία με μια Γαλλικής προέλευσης 
πολυεθνική επιχείρηση, μέσω της οποίας διαχειριζόμαστε ένα αριθμό 
χωματερών και ένα τεράστιο εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων, με βάση ένα 
μακροπρόθεσμο και σχετικά ευέλικτο συμβόλαιο. Οι δήμοι μεταξύ τους 
κρατούν το 51% των μετοχών της μικτής εταιρίας. 

Οι Δήμοι: 

Ο κάθε δήμος έχει τα δικά του συστήματα. Στο παρελθόν όλοι οι δήμοι 
διαχειριζόντουσαν κατ ευθείαν τις σχετικές λειτουργίες, μέσω του δικού τους 
εργατικού δυναμικού. 

Τα τελευταία 15-20 χρόνια, οι περισσότεροι δήμοι έχουν ιδιωτικοποιήσει είτε 
το σύνολο, ή τμήματα των σχετικών λειτουργιών, μέσω συμβολαίων με 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνήθως λόγω πιέσεων από την κεντρική κυβέρνηση. 
Αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις ήταν (και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα είναι) θέμα 
σημαντικών πολιτικών διαμαχών μεταξύ κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης, 
ειδικά στην περίοδο της Margaret Thatcher, που τις πρωτοεισήγαγε. 

Στην αρχή πολλές από αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις ήταν καταστροφικές, με τα 
κόστη να ανεβαίνουν, έπεφτε η ποιότητα, είτε λόγω κερδοσκοπίας, είτε λόγω 
έλλειψης δημοτικής ικανότητας και εμπειρίας στην διαχείριση σχετικών 
συμβολαίων. Με την πάροδο των χρόνων, πολλές δημαρχίες έχουν αρχίσει 
να βελτιώνουν τις ικανότητες τους σε αυτό το παιχνίδι και όλοι μας έχουμε 
τώρα συνηθίσει στα υψηλότερα επίπεδα κόστους. Επίσης υπάρχουν τώρα 
περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες στην αγορά, και συνεπώς περισσότερος 
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ανταγωνισμός. Σιγά-σιγά τα αποτελέσματα έχουν αρχίσει να γίνονται πιο 
θετικά. Συχνά, τώρα, ανακαλύπτουμε χρήσιμες ευκαιρίες μέσω των 
τεχνολογικών εξελίξεων και τις ευρύτερες εμπειρίες από Αγγλία και άλλες 
χώρες, των πιο αξιόπιστων ιδιωτικών εταιρειών. 

Συχνά οι δήμοι προτιμούν να συνδυάζουν σε ένα τέτοιο συμβόλαιο τη 
συλλογή απορριμμάτων με τον καθαρισμό των δρόμων και κοινόχρηστων 
χώρων. 

Η φύση των συμβολαίων διαφέρει μεταξύ δήμων. Συνήθως για 5-7 χρόνια, 
όπου ο ιδιωτικός τομέας προσλαμβάνει το εργατικό δυναμικό του δήμου με 
συνθήκες προστασίας.  

Ορισμένοι δήμοι έχουν ενσωματώσει ένα βαθμό “συνεταιρισμού” σε τέτοια 
συμβόλαια, με “ανοιχτά λογιστικά βιβλία”, όπου η δημαρχία έχει αρμοδιότητα 
να εξετάζει τα λογιστικά της ιδιωτικής εταιρείας, και με ένα βαθμό ευελιξίας, 
όπου οι δυο μαζί αποφασίζουν συνεχώς διάφορες προσαρμογές στο 
συμβόλαιο, μικρό-αλλαγές στις λεπτομέρειες πληρωμής και λειτουργίας και 
διαπραγματεύονται τις επενδύσεις, την ύπαρξη υπερβολικών κερδών κτλ. 

Μολονότι τέτοια συνεταιρικά συμβόλαια είναι ελκυστικά από θεωρητική 
άποψη, στην πράξη πολλοί  δήμοι δυσκολεύονται να δουλέψουν 
ικανοποιητικά, ειδικά όταν δεν έχουν τη σχετική εμπειρία και το ειδικευμένο 
προσωπικό. (Οι ιδιωτικές εταιρίες πάντα έχουν περισσότερη εμπειρία σε αυτό 
το παιγνίδι και, φυσικά, πάντα προσπαθούν να βρουν τρόπους να μειώσουν 
το επίπεδο ή την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρουν και να αυξήσουν 
τα κέρδη τους). 

Ορισμένοι δήμοι τα τελευταία χρόνια έχουν αναγκαστεί να διακόψουν τα 
συμβόλαια τους με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μερικοί από αυτούς έχουν 
“επαναπατρίσει“ αυτές τις υπηρεσίες, αν και πολλοί απλώς διαλέγουνε 
καινούρια συμβόλαια με διαφορετικές ιδιωτικές εταιρείες, λόγω των δυσκολιών 
και του κόστους της απαιτούμενης επαναστελέχωσης και της 
επανεγκατάστασης των σχετικών συστημάτων και της οργανωτικής εμπειρίας. 
 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
Ανακύκλωση 

Στα πρόσφατα χρόνια έχει αυξηθεί η έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση 
απορριπτόμενων συσκευών και οχημάτων και στην ανακύκλωση υλικών, (με 
ενθάρρυνση μέσω σημαντικών κινήτρων όπως κυβερνητικές επιδοτήσεις και 
πρόστιμα), με σκοπό την μείωση του προβλήματος. Επίσης υπάρχει μια 
αυξανόμενη λαϊκή υποστήριξη για την ανακύκλωση, για ιδεολογικούς λόγους. 
Μολονότι οι πράσινοι και οικολογικοί οργανισμοί στην Αγγλία δεν έχουν 
καταφέρει τίποτε σημαντικά εκλογικά αποτελέσματα εντός του Βρετανικού 
πολιτικού συστήματος, έχουν μια εξαιρετική επιτυχία στον επηρεασμό της 
ιδεολογίας του κοινού. Συνεπώς έχουν καταφέρει να μεταμορφώσουν τις 
πολιτικές όλων των κεντρικών κομμάτων, όπως λέμε στην Αγγλία, "σήμερα 
όλοι μας είμαστε Πράσινοι". 

Κάθε δήμος στην Αγγλία σήμερα έχει προγράμματα ανακύκλωσης 
απορριμμάτων και σαφείς στόχους από την κυβέρνηση, υποστηριζόμενος με 
σημαντικά θετικά και αρνητικά κίνητρα. 
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Όμως τα επίπεδα είναι ακόμα σχετικά χαμηλά (σε σύγκριση με ορισμένες 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες) μολονότι έχουν αρχίσει πρόσφατα να βελτιώνονται 
γρήγορα. Π.χ. ο δικός μου ο Δήμος φέτος κατάφερε να ανακυκλώσει σχεδόν 
20% όλων των απορριμμάτων του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πριν δυο 
χρόνια ήταν λιγότερο από 10%. Πολλοί άλλοι δήμοι, που είχαν αρχίσει πριν 
από εμάς, έχουν ήδη καταφέρει υψηλότερα ποσοστά. 

Ανάμικτες λύσεις 

Λόγω της Αγγλικής θεμελιωμένης νοοτροπίας της “Μικτής Οικονομίας”, η 
γενική κατεύθυνση στη χώρα επηρεάζεται, και σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται, 
από “επιχειρησιακούς” παράγοντες, πχ με αναφορά στις δυο παραδοσιακές 
μεθόδους (ενταφή και καύση): 

 Οπότε οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν ή όταν η κυβέρνηση 
επιβάλλει νέες ακριβές περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές στα 
εργοστάσια καύσης, ή όταν η καύση γίνεται σχετικά πιο ακριβή και 
άλλες εναλλακτικές επιλογές γίνονται πιο ελκυστικές για τους σχετικούς 
φορείς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 Παρόμοια, αυξήσεις σε ειδικές φορολογίες ή επιβολές νέων 
περιβαλλοντολογικών προδιαγραφών, επηρεάζουν τις αποφάσεις σε 
σχέση με τις χωματερές. 

Παράλληλα η αναδυόμενη οικολογική νοοτροπία και οι αυξανόμενες 
περιβαλλοντολογικές ανησυχίες του κοινού και οι διάφορες Ευρωπαϊκές 
οδηγίες και προδιαγραφές, είναι και αυτά σημαντικοί παράγοντες.  

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων με το αυξανόμενο κόστος των 
παραδοσιακών μεθόδων, μας σπρώχνουν όλο και περισσότερο προς τις πιο 
μοντέρνες “πράσινες” λύσεις, όπως τη “μείωση απορριμμάτων στην πηγή 
τους” και την ανακύκλωση. 

Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα γενικό συναίσθημα πως αυτές οι νέες 
πρωτοβουλίες δεν θα είναι ικανές από μόνες τους να λύσουν το πρόβλημα, 
τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, αν και πιθανότατα θα αποδειχθούν η μόνη, 
βιώσιμη μακροπρόθεσμη ελπίδα μας να βρούμε μια ικανοποιητική λύση. 

Συνεπώς, παράλληλα με την προώθηση τους, εμείς επενδύουμε με 
σημαντικές δράσεις και κονδύλια σε προσπάθειες να βελτιώσουμε τις 
παραδοσιακές μεθόδους της ενταφής και της καύσης και να τις κάνουμε πιο 
οικονομικές και πιο περιβαλλοντικά φιλικές. Αυτό μας καθοδηγεί προς ένα 
ανάμεικτο και πιο ευέλικτο μοντέλο, που συνδυάζει περισσότερα από μια 
μέθοδο. 

Φυσικά, αντί να προσπαθούμε να ξαναανακαλύψουμε τον τροχό, κοιτάμε 
συνεχώς να δούμε τι μπορεί να μάθουμε από την πρόοδο στις πιο 
ανεπτυγμένες σε αυτά τα θέματα κοινωνίες, όπως τον Καναδά, την Αμερική 
και ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Σχετικά με την καύση, καινούργιες τεχνολογίες και πρόσθετες προδιαγραφές 
και αυστηρά κοντρόλ στη μόλυνση του περιβάλλοντος και στα κυκλοφοριακά 
θέματα, έχουν κάπως καταφέρει να μειώσουν λίγο τις αντίστοιχες ανησυχίες 
του κοινού, αν και ταυτόχρονα αυτά τα μέτρα προσθέτουν και στο κόστος τους 
(και συνεπώς στα μη-δημοφιλή δημοτικά τέλη). Παράλληλα έχουμε συνεχείς 
προσπάθειες να αυξήσουμε τα εισοδήματα από τις δυνατότητες 
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εκμετάλλευσης της θερμοδυναμικής ενέργειας και αλλά παρόμοια. Αυτός ο 
παράγοντας σε ορισμένες περιπτώσεις μεταφράζεται σε ένα έξτρα 
ανταγωνιστικό αβαντάζ, όταν το κόστος παραγωγής ενέργειας (από 
πετρέλαιο, γκάζι, κάρβουνο η πυρηνική) ανεβαίνει, που είναι μια σοβαρή 
πιθανότητα στο μέλλον. 

Τον τελευταίο χρόνο στον δήμο μου χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο καύσης για 
σχεδόν 70% των απορριμμάτων, (με 10% ταφή και 20% ανακύκλωση). 

Σχετικά με την ταφή, μια από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης 
είναι ο φόρος “Cowboy”, δηλαδή μια νομική υποχρέωση των διαχειριστών 
χωματερών να καταβάλουν ένα σημαντικό πόσο χρημάτων σε ένα ξεχωριστό 
κονδύλι, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 20 χρόνια μετά την 
μετατροπή της χωματερής σε ανενεργή, για την κάλυψη των εξόδων 
αποκατάστασης και απομόλυνσης. 

Παράλληλα, νέες μέθοδοι αναπτύσσονται για την σταθεροποίηση, καθαρισμό 
και ξήρανση-αποστράγγιση των απορριμμάτων, πριν την ταφή τους, που 
μειώνουν τις άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Πιστεύω οτι η 
Γερμανία έχει κάνει περισσότερες έρευνες και είναι από τις πρωτοπόρους σε 
αυτές τις τεχνολογίες. 

Φυσικά όλα αυτά τα μέτρα αυξάνουν το σχετικό κόστος αυτών των μεθόδων 
και συνεπώς έχουν επιπτώσεις σε σύγκριση με εναλλακτικές μεθόδους. Από 
την άλλη μεριά συνδυάζονται με παράλληλες προσπάθειες αύξησης της 
ανακύκλωσης και συνεπώς μείωσης του καθαρού τους κόστους. 

Σε διάφορες άλλες χώρες κυβερνήσεις έχουν θεσμοθετήσει  πρόσθετα μέτρα 
μείωσης απορριμμάτων “στην πηγή”, πχ υποχρεώσεις σε εμπορικές 
επιχειρήσεις να μειώσουν τη χρήση υλικών συσκευασίας, να χρησιμοποιούν 
δοχεία και κιβώτια που είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιήσουν, να τα 
ξαναγοράζουνε από τους καταναλωτές κτλ . Παρόμοια υποχρεώσεις 
παραγωγών για καθορισμένα ποσοστά ανακυκλώσιμων η βιολογικά 
υποβαθμιζόμενων υλικών στο περιεχόμενο των προϊόντων τους κτλ. 

Δυστυχώς στην Αγγλία η κυβερνήσεις δεν έχουν το κουράγιο να 
αντιμετωπίσουν τις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεπώς δεν έχουμε 
ακόμα εισαγάγει ανάλογα μέτρα. 

Ίσως το μόνο σχετικό μέτρο είναι η επιβολή μιας υποχρέωσης σε εμπόρους 
μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, πλυντήρια κτλ) να αποδέχονται και 
να διαχειρίζονται την μεταφόρτωση των παλιών συσκευών των πελατών τους, 
όταν αυτοί αγοράζουν καινούργιες. 

Στο τοπικό επίπεδο διάφοροι δήμοι και μη-κυβερνητικοί οργανισμοί (και 
ακόμα και μερικές ιδιωτικές βιοτεχνίες) έχουν δρομολογήσει και σε μερικές 
περιπτώσεις εγκαταστήσει, διάφορες ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες σε σχέση 
με την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση οχημάτων, ηλεκτρικών 
συσκευών, επίπλων κτλ η σχετικών ανταλλακτικών. 

Μαζί με τις ήδη ανεπτυγμένες πρωτοβουλίες για την διαχείριση διάφορων 
κατηγοριών κατάλληλων στερεών (πχ χαρτί, χαρτόνι, γυαλί, πλαστικά κτλ) και 
“υγρών” (πχ κομποστοποίηση, βίο-ντίζελ κτλ) απορριμμάτων, έχουμε αρχίσει 
να δημιουργούμε τις αναγκαίες συνθήκες για να υλοποιήσουμε τουλάχιστον 
μερικές από τις φιλοδοξίες μας. 
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Το κλειδί για την επιτυχία σε κάθε ένα από αυτά είναι ένας συνδυασμός 
μέτρων, που 

(α) το κάνει εύκολο, πιθανόν και ελκυστικό για τους καταναλωτές να 
ανακυκλώνουν 

(β) δημιουργεί βιώσιμες αγορές για ανακυκλώσιμα  προϊόντα 

(γ) ελαττώνει τις δαπάνες και το συνολικό καθαρό κόστος    

Συνεπώς ένα σημαντικό τμήμα των επενδύσεων μας είναι αφιερωμένο σε 
σχετικές έρευνες και πρωτοβουλίες. 

Σήμερα οι περισσότερες ανάλογες πρωτοβουλίες συνεπάγονται ακόμη 
πρόσθετα κόστη, σχεδόν σαν ένας υπονοούμενος φόρος ανακύκλωσης. 

Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών αγορών (που παράγουν δεύτερο 
εισόδημα και βοηθάνε με τη μείωση των αποθηκευτικών απαιτήσεων) και οι 
αναδυόμενες τεχνολογικές βελτιώσεις (που βοηθάνε με τη μείωση του 
κόστους συλλογής, διαλογής και επεξεργασίας), έχει ήδη αρχίσει να 
δημιουργεί θετικές επιπτώσεις και Συνεπώς, να κάνει την ανακύκλωση όλο και 
περισσότερο ανταγωνιστική.  

Επιπλέον συνεχώς ανακαλύπτουμε νέες ευκαιρίες χρησιμοποίησης της 
ανακύκλωσης για την επίτευξη και άλλων κοινωνικών στόχων, πχ εκπαίδευση 
και μετεκπαίδευση εργατικού δυναμικού και ειδικά άνεργων ατόμων, τη 
δημιουργία νέων εργατικών και επαγγελματικών ευκαιριών και νέων 
βιοτεχνιών, την επιδίωξη άλλων περιβαλλοντολογικών επιθυμητών προϊόντων 
όπως την παραγωγή βιολογικού ντίζελ, βιολογικών λιπασμάτων κτλ 

Ένα βασικό στοιχείο για την μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας πολιτικής 
ανακύκλωσης είναι η δημιουργία μιας ευρύτερης υποδομής, πχ στον δήμο 
μου έχουμε ορισμένα ενδιαφέροντα παραδείγματα νέων βιοτεχνιών που 
έχουν δημιουργηθεί με δημοτική υποστήριξη, για την ανακαίνιση, 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση οχημάτων, ηλεκτρικών συσκευών, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, λιπασμάτων κτλ 

Παρακάτω περιγράφω μερικά τέτοια παραδείγματα από τον δήμο μου. 
 
ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ HARINGEY 

Για Ένα Καλύτερο Haringey  

Σε μια δημοκρατική κοινωνία η υποστήριξη και συμπαράσταση των κατοίκων 
μας είναι Ένα απαραίτητο στοιχείο. Προσωπικά εγώ πιστεύω οτι αυτό πρέπει 
να είναι το αρχικό και βασικό σημείο αναφοράς. 

Ειδικά στα θέματα διαχείρισης  απορριμμάτων που έχω περιγράψει, η 
υποστήριξη των κατοίκων, των τοπικών εμπόρων και άλλων επιχειρηματιών 
είναι απαραίτητες. Χωρίς την εθελοντική και ενεργητική συμμετοχή τους, δεν 
θα είναι δυνατόν να επιτύχουμε ούτε στις προσπάθειες μας να μειώσουμε τις 
ποσότητες απορριμμάτων, ούτε στην αποτελεσματικότητα των οποιοδήποτε 
πρωτοβουλιών ξεκινούμε. 

Φυσικά είμαστε υποχρεωμένοι σαν δημόσιες αρχές να καθορίζουμε 
κανονισμούς και να τους επιβάλλουμε σε όλους, για το κοινό καλό. Αλλά, στην 
πράξη, έχουμε μάθει οτι τέτοια μέτρα από μόνα τους συχνά προκαλούν 
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κακοθυμία προς τις αρχές και συνεπώς αντίδραση εναντίον του οτιδήποτε 
προσπαθούμε να κάνουμε. 

Αυτός είναι ένας βασικός λόγος, του γιατί ο δήμος μου άρχισε πριν από 
μερικά χρόνια μια δημόσια εκστρατεία, με το σύνθημα “Για Ένα Καλύτερο 
Haringey”.  

Η εκστρατεία συνδυάζει πρακτικές βελτίωσης σε θέματα καθαριότητας, 
κοινωνικής ασφάλειας,  εφαρμογής των ρυθμίσεων και προστασίας του 
περιβάλλοντος, με διάφορα μέτρα εκπαίδευσης του κοινού και ευκαιρίες 
συμμετοχής σε αμφότερα τα σταδία σχεδιασμού και εφαρμογής των 
πρωτοβουλιών.  

Τα δυο συνδεδεμένα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
διαχείρισης απορριμμάτων είναι κεντρικά συστατικά στοιχεία αυτής της 
εκστρατείας. 

Το πλαίσιο της εκστρατείας είναι ο συντονισμός διάφορων κεντρικών 
υπηρεσιών της δημαρχίας (όπως τα τμήματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, 
προγραμματισμού, πολεοδομίας, κοινωνικών προγραμμάτων, παιδείας κτλ), 
με Ένα ειδικό συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ο οποίος μας επιτρέπει να 
προσθέτουμε κάθε χρόνο στα κεντρικά μας προγράμματα, διάφορα δημοφιλή 
μικρά έργα και πρωτοβουλίες. 

Ένα βασικό συστατικό του στοιχείο, είναι η ανάπτυξη “τοπικής υπερηφάνειας” 
και αυτό περιλαμβάνει: 

 Εκτεταμένη δημοσιότητα και διαφήμιση, για την ενημέρωση του κοινού 
γύρω από τα διάφορα θέματα και πρωτοβουλίες, 

 συμμετοχή του κοινού στις πρωτοβουλίες, ώστε να νοιώθουν οι 
κάτοικοι οτι τα διάφορα δημοτικά προγράμματα τους ανήκουν, είναι 
δικά τους, 

 Εκπαίδευση του κοινού, ώστε όλοι να είναι ενήμεροι και να 
καταλαβαίνουν τα κίνητρα και την λογική των προγραμμάτων μας και, 
επίσης, για την δημιουργία  υποστήριξης από το κοινό, 

 διάφορα βραβεία και τιμές, ώστε να ενθαρρύνουμε άτομα και 
οργανισμούς να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν κτλ 

Εν μέσω όλων αυτών, στοχεύουμε Ειδικά στη νεολαία, μέσω σχολείων και 
κέντρων νεολαίας, τους καινούργιους κάτοικους που έχουν πρόσφατα έλθει 
στην περιοχή μας και τοπικούς κοινοτικούς εθελοντικούς οργανισμούς. 

Κάθε φορά αρχίζουμε με το να ρωτάμε τους κάτοικους σε κάθε γειτονιά και 
τους καταστηματάρχες σε κάθε εμπορική περιοχή να μας πουν οι ίδιοι ποια 
είναι τα προβλήματα τους, τι ιδέες έχουν για την βελτίωση του περιβάλλοντος 
τους κτλ και μετά τους βοηθάμε να υλοποιήσουν μερικά από τα πράγματα 
που μας ζητήσανε. Με αυτό τον τρόπο παράγουμε θετικά συναισθήματα και 
δημιουργούμε κανάλια για την Εκπαίδευση του κοινού εν σχέση με την 
ευρύτερη πολιτική, ενώ παράλληλα μειώνουμε τις πιθανότητες αντίδρασης 
εναντίον ορισμένων πιο δύσκολων αλλά αναγκαίων μέτρων. 

Διοικητικώς, η Βρετανία είναι σχετικά πιο αποκεντρωμένη από την Ελλάδα. Οι 
τοπικές αυτοδιοικήσεις έχουν περισσότερες αρμοδιότητες και θεσμοθετημένες 
εξουσίες καθώς και μεγαλύτερα κονδύλια, π.χ. ο δήμος μου, που είναι ένας 
από τους 32 δήμους του Λονδίνου με περίπου 230.000 κατοίκους, 
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προσλαμβάνει γύρω στα 10.000 άτομα, έχει έναν ετήσιο προϋπολογισμό 
σχεδόν 700 εκατομμύρια Ευρώ και διαχειρίζεται ετησίως κονδύλια σχεδόν 1.5 
δις Ευρώ. 

Συνεπώς δεν είναι εύκολο να κάνουμε κατ ευθείαν συγκρίσεις μεταξύ των δυο 
χωρών, αλλά για να υπάρξει μια γενική εικόνα θα σας πω οτι ο ειδικός 
πρόσθετος προϋπολογισμός μας για τα συμπληρωτικά προγράμματα του “Για 
Ένα Καλύτερο Haringey” τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι γύρω στα 4-8 εκατ. 
Λίρες , η 6-12 εκατομ Ευρώ. Φυσικά αυτά είναι διαφορετικά και πρόσθετα των 
πολύ μεγαλύτερων προϋπολογισμών των σχετικών κεντρικών δημαρχιακών 
υπηρεσιών, πχ για τη διαχείριση απορριμμάτων, ο συνολικός ετήσιος 
προϋπολογισμός του Δήμου μας είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια Ευρώ, από 
τα οποία γύρω στα 5-6 εκατομμύρια είναι η συνδρομή μας προς το 
διαδημοτικό φορέα του Βόρειου Λονδίνου. 

“Restore” (Ανακαίνιση): 

Eίναι μια “κοινωνική” (μη κερδοσκοπική) βιοτεχνία, που δημιουργήθηκε από 
τον δήμο, με χρηματική επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκήί κοινότητα και σε 
συνεργασία με μια μεγάλη ιδιωτική εμπορική επιχείρηση ηλεκτρικών 
συσκευών. 

Οι στόχοι της είναι η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων, και 
ταυτόχρονα η μείωση ανεργίας. 

Η εταιρεία προσλαμβάνει άνεργα άτομα από την περιοχή, που εκπαιδεύονται 
να επισκευάζουν ηλεκτρικές συσκευές και να αναπαλαιώνουν παλαιά έπιπλα, 
ώστε να μπορούν να βρουν κανονική απασχόληση όταν καταρτιστούν με 
επίπεδο επίσημων προσόντων. 

Οι συσκευές επισκευάζονται με καινούργια μοτέρ και άλλα ανταλλακτικά όταν 
χρειάζονται και πωλούνται με «εγγύηση». Το ίδιο με τα έπιπλα. 

Υπάρχει ένα κατάστημα όπου εκτίθενται τα προϊόντα και οποιοσδήποτε 
μπορεί να τα αγοράσει σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τα καινούργια. 

Ο δήμος αγοράζει ένα ποσοστό των προϊόντων για άστεγα και άπορα άτομα 
που στεγάζει προσωρινά. 

Computers: 

Μια παρόμοια βιοτεχνία έχει εγκατασταθεί σε διαφορετική περιοχή του δήμου, 
για την επισκευή και ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μερικά από τα 
προϊόντα πωλούνται σε καταστήματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις, άλλα 
προσφέρονται σε σχολεία και φιλανθρωπικούς οργανισμούς και μερικά 
εξάγονται σε άλλες χώρες. 

Εταιρεία Εργασιών Ανακύκλωσης 

Πριν από 10 χρόνια δρομολογήσαμε ένα σύστημα συλλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών, από ιδιωτικές κατοικίες, βασιζόμενο σε ειδικούς κάδους (τα πράσινα 
κουτιά) και ειδικά οχήματα (χωρίς μηχανές), όπου ανάμεικτα απορρίμματα 
(χαρτί, γυαλί, πλαστικά) ξεχωρίζονταν από εργάτες στο πεζοδρόμιο και 
φορτώνονταν σε διαφορετικούς σάκους. 

Όταν αργότερα ιδιωτικοποιήσαμε το κεντρικό σύστημα συλλογής 
απορριμμάτων, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε αυτό το τμήμα του και να το 
εμπιστευτούμε σε ένα τοπικό εθελοντικό οργανισμό, που μετατράπηκε σε μια 
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μη κερδοσκοπική εταιρεία. Αν και είχαμε μερικές δυσκολίες στην αρχική 
περίοδο, η εταιρεία αποδείχτηκε επιτυχής. Προσλαμβάνει γύρω στα 20 άτομα 
από την περιοχή μας και πρόσφατα κατάφερε να κερδίσει ένα δεύτερο 
συμβόλαιο με ένα γειτονικό δήμο. 

Κομποστοποίηση 

Αρχίσαμε σχεδόν πριν 5 χρόνια με το να δίνουμε σε κατοίκους με κήπους 
ειδικά σχεδιασμένους κάδους διαφόρων μεγεθών σε πολύ φτηνές τιμές, που 
τους επιτρέψανε να κάνουν τη δική τους ιδιωτική κομποστοποίηση. 

Αργότερα αρχίσαμε ένα σύστημα συλλογής απορριμμάτων “κουζίνας”, με 
ειδικούς μικρούς κάδους και πρόσφατα επενδύσαμε σημαντικά κονδύλια σε 
ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες τα μετατρέπουν είτε σε καθαρά κηπουρικά 
λιπάσματα (τα οποία πωλούνται) η σε πιο βασικά εδαφοβελτιωτικά (τα οποία 
χρησιμοποιούμε στα πάρκα μας και τους δημόσιους κήπους). 

Αυτό το μήνα έχουμε αρχίσει ένα καινούργιο σύστημα με ειδικές 
μετακινούμενες συσκευές (που τις λέμε “Rockets”) που μας επιτρέπουν να 
επεξεργαστούμε και να κομποστοποιήσουμε υγρά απορρίμματα σε διάφορες 
περιοχές χωρίς την ανάγκη να τα μεταφέρουμε σε μεγάλες αποστάσεις. 
 
ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΛΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Παρ’ όλες τις διαφορετικές συνθήκες τους όλες οι Δυτικές χώρες έχουν ένα 
μεγάλο και αυξανόμενο πρόβλημα και αναπτύσσουν παρόμοια συστήματα. 

Οτι μεθόδους διαλέξουμε, θα είναι ακριβές τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον και 
θα χρειαστούν πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις από το παρελθόν. 

Οι νέες οικολογικές μέθοδοι είναι ακόμα σχετικά ακριβές και ανακατωμένες με 
διάφορες αμφιβολίες. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα αντιπροσωπεύουν το 
μέλλον και είναι ίσως η μόνη μας ελπίδα να βρούμε μια μακροπρόθεσμη λύση 
σε αυτό το πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας. Όταν μπορούν να μειώσουν 
φέτος την ποσότητα απορριμμάτων στον δήμο μου κατά 20%, φανταστείτε τι 
θα είναι δυνατόν στο μέλλον. 

Οι συνεχείς έρευνες και η τεχνολογική εξέλιξη συνεχώς βελτιώνουν τις 
προοπτικές όλων των μεθόδων. 

Ούτως η άλλως, στο άμεσο μέλλον είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να 
συνεχίσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό με τις παραδοσιακές μεθόδους της ταφής 
και της καύσης. Αλλά σίγουρα χρειάζεται, παράλληλα, να επενδύσουμε 
σημαντικά κονδύλια σε αναγκαίες βελτιώσεις, ώστε να μειώσουμε τις 
περιβαλλοντολογικές τους επιπτώσεις και να ανταποκριθούμε στις 
αυξανόμενες οικολογικές ανησυχίες των πολιτών μας. 

Πιθανόν η πιο έξυπνη και βιώσιμη πολιτική θα είναι να “καβαλήσουμε 
ταυτοχρόνως δυο διαφορετικά άλογα” όπως λένε οι Άγγλοι. 

Όποια οδό και να διαλέξουμε χρειαζόμαστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη 
και την υποστήριξη του κοινού. 

Κατά την γνώμη μου, οι οικολογικές κατευθύνσεις είναι οι πιο δημοφιλείς και οι 
πιο βιώσιμες, και (τελειώνοντας με ένα υπαινιγμό για όποιους συνάδελφους 
δημοτικούς σύμβουλους είναι παρόντες εδώ) η εμπειρία μου στο Haringey με 
έχει διδάξει οτι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα για την 
μακροπρόθεσμη….. εκλογική επιβίωση μας. 
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