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Α. Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΡΥΠΑΝΣΗ
Για πολλά χρόνια η Οικονομία δεν λάμβανε υπ ' όψη το κόστος Προστα
σίας του Περιβάλλοντος στο κόστος παραγωγής μιας μονάδας. Οι προσπά
θειες ανάπτυξης αποσκοπούσαν μόνο στην οικονομικότερη αύξηση ή
βελτίωση της παραγωγής, ενώ οι ζημιές που ενδεχομένως προκαλούντο εκ
δηλώνονταν σε πολύ περιορισμένο κύκλο (κοινωνικό, γεωγραφικό, κλαδι
κό, και συνεπώς ήταν σχεδόν αμελητέες σε σχέση με τα οφέλη από την
βελτίωση του επιπέδου ζωής και την ευμάρεια που απέφερε η πρόοδος .
Τυπικά παραδείγματα της ταχύτατης ανάπτυξης είναι:
Η Εντατική γεωργική εκμετάλλευση, τον 19ο αιώνα, που εξασφάλισε ε
πάρκεια τροφής στον αυξανόμενο ραγδαία πληθυσμό και μετέβαλε το αρ
χικά το τοπίο στο εξ ίσου ωραίο αισθητικά τοπίο των καλλιεργημένων αγρών.
Σήμερα βέβαια η επέμβαση του ανθρώπου έχει ξεπεράσει την απλή αλλα
γή του τοπίου και τα αποτελέσματα της είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα.
Η Ηλεκτροδότηση, δημιούργησε την βιομηχανική επανάσταση, με νέες
μορφές κίνησης, φωτισμού και θέρμανσης, και είχε σαν επακόλουθο την τα
χύτατη ανάπτυξη και την παρουσία φθηνών αγαθών και ευκολιών, σε κάθε
σπίτι, δρόμο και χώρο εργασίας, με αναμφισβήτητη βελτίωση της ποιότη
τας ζωής. Η επιτακτική ανάγκη ηλεκτροδότησης, οδήγησε όμως σήμερα στην
τόσο αμφισβητούμενη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
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Η υδροδότηση τέλος, εξασφάλισε υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και έσω
σε πολλές ζωές, πολύ πριν η ανεπάρκεια νερού και τα λύματα αποτελέσουν
οξύ οικολογικό πρόβλημα.
Το Διόyραμμα 1 αναπαριστά μια τυπική εξέλιξη του ισοζύγιου βελτίωσης
της ζωής. Το ισοζύγιο αυτό ήταν οπωσδήποτε θετικό μέχρι τα μέσα του αιώ
να μας. Η αρνητική επίπτωση πάνω στο Περιβάλλον ήταν συνήθως μικρή,
και το καθαρό υπόλοιπο ήταν υψηλότερο από κάποιο θεωρητικό επίπεδο οι
κολογικής ευαισθησίας του πολίτη .. Επί πλέον, υπήρχε συνήθως μια νέα, α
κόμη πιο εντυπωσιακή τεχνολογία, η οποία δημιουργούσε νέες βελτιώσεις,
πριν γίνει έντονα αντιληπτή μια βλάβη στο περιβάλλον, και συνεπώς πριν
αρχίσει να επικρίνεται η προηγούμενη τεχνολογία.

Β. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
Στην εποχή μας όμως οι ζημιές στο περιβάλλον άρχισαν πλέον να είναι
ευρύτερες, μακροπρόθεσμες, ορατές πέρα από τον ορίζοντα εκείνου που
ωφελείται άμεσα από την τεχνολογία και δυστυχώς συχνά αναντίστρεπτες.
Παράλληλα, τα προβλήματα ήταν τόσο προφανή και άμεσα συνδεδεμένα
με κάποια τεχνολογία ή παρουσιάζονταν σε περιόδους οικονομικής κάμψης
και εντονότερου προβληματισμού, που ήταν δύσκολο να συγχωρεθούν.
α. Η ανάπτυξη αστικών κέντρων δημιούργησε:
- την συγκέντρωση της βιομηχανίας,
- το πρόβλημα των μεταφορών και του νέφους,
- την αλλοίωση του τοπίου,
- το φαινόμενο του θερμοκήπιου,
- την μείωση και την υποβάθμιση των υδάτων.
β. Οι συνέπειες της βιομηχανικής ανάπτυξης στο περιβάλλον, άμεσες και
έμμεσες, είναι τόσο γνωστές που δεν αξίζει τον κόπο, ούτε μπορούν να
απαριθμηθούν εδώ. Τίθεται όμως το ερώτημα: Ποιός δημιούργησε την α·
νάγκη αυτής της ταχύτατης και ανεξέλεγκτης περιβαλλοντολογικά ανά
πτυξης; Και ποιός ωφελήθηκε πρώτος;
γ. Τέλος και η αγροτική ανάπτυξη δημιούργησε:
- μείωση των δασών με καταστρεπτικά αποτελέσματα,
- αλλοίωση της Οικολογικής ισορροπίας (βιότοποι , πανίδα, χλωρίδα},
- αλλοίωση των υδάτων (άρδευση, αποστράγγιση),
- ευτροφισμό των υδάτων (λιπάσματα), με συνεπίκουρο βέβαια λύματα.

Ποιός όμως λάμβανε υπ' όψη, προ 30ετίας, το φαινόμενο θερμοκήπιου,
την χρήση των παρασιτοκτόνων και τις επιπτώσεις τους στο έδαφος και
στο όζον της ατμόσφαιρας; Και ποιός σκεφτόταν την διεθνή «σκευωρία>>
της εξάντλησης των φυσικών πηγών από ορισμένες περιοχές της γης,

ένα σενάριο πολύ ρεαλιστικό σήμερα, το οποίο όμως μέχρι πρόσφατα υ
πήρχε μόνο στον χώρο της επιστημονικής φαντασίας;
Το Διάγραμμα

2,

αναπλάθει το Διάγραμμα

1 και

δίνει πολύ παραστατικά

την διαχρονική μεταβολή στην νοοτροπία και την οικολογική συνείδηση, για
διάφορους φορείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Για κάθε κλάδο, κάθε
τομέα της ζωής και κάθε προϊόν, μπορεί να χαρακτεί μία ιδιαίτερη τέτοια

καμπύλη, η οποία παρουσιάζει την ευαισθησία που έχει κάθε ένας από ε
μάς, στο συγκεκριμένο θέμα.
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Υπάρχουν οι αμπροστάρηδες11 οι οικολόγοι με την αυξημένη ευαισθησία,
οι αδιάφΟροι, οι υστερόβουλοι με άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα και οι ανε
νημέρωτοι σε κατάσταση πανικού. Συμβάλλουν εξωτερικοί παράγοντες που
μετάτρεψαν πχ. σε μία νύκτα, το πόσιμο νερό του Αθηναίου, από είδος για
σπατάλη σε ανεκτίμητο οικολογικό αγαθό, παρ' όλο που εκείνη την νύχτα
η στάθμη στους Ταμιευτήρες έπεσε απλά λίγα ακόμη εκατοστά.
Στο Διάγραμμα 3, παρουσιάζονται παραδείγματα από την καθημερινή ζωή,
που αποδε[κνύουν την ρευστότητα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του αν
θρώπου και την συγκλονιστική μετάβαση της κοινής γνώμης από την από
λυτη αδιαφορία σε κατάσταση συνειδητοποιημέyης ανησυχίας, κοινώς
πανικό.
Η αλήθεια είναι μία. Η ρύπανση έχει προχωρήqει σημαντικά, όχι από έλ
λειψη τεχνολογίας αλλά αΊ,lό έλλειψη φαντασίας για τις πιθανές επιπτώσεις
και το μέγεθος της ζημιάς που και σήμερα ακόμη ενδεχομένως προκαλού
με, κάθε· φορά που χαιρόμαστε ένα αγαθό της φύσης.
Τα ακόλουθα Διαγρόμματα 4 tως 6 δείχνουν πως μεταβλήθηκε με την πά
ροδο του χρόνου, η νοοτροπία και η φιλοσοφία της αντιμετώπισης της ρύ
πανσης. Αυτό που άλλοτε ήταν ένα τοπικό ή περιορισμένης έκτασης
πρόβλημα, με μικρό αντίκτυπο, σήμερα γίνεται ένα σφαιρικό πρόβλημα που
πρέπει να αντιμετωπισθεί πολύ ευρύτερα από την πρόληψη στην πηγή.
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Γ. ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
Ανάλογη ήταν η εξέλιξη της Στρατηγικής της ΕΟΚ, στην αντιμετώπιση
της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος, όπως αυτή παρουσιάζεται στα τέσσερα
(4) Προγράμματα (Action Programs), που ανακοινώθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Το πρώτο Πρόγραμμα, (1973 -1976), έχει σαν βασικούς στόχους την πρό
ληψη και με(ωση κατά το δυνατόν της Ρύπανσης, την εξασφάλιση ποιοτι
κού περιβάλλοντος εργασίας και την σωστή διαχείριση των πόρων της φύ
σης για την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.
Ετσι η καλύτερη Περιβαλλοντική Στρατηγική είναι η αντιμετώπιση της Ρύ
πανσης στην πηγή και όχι η συσχέτιση των επί μέρους επιπτώσεων. Και φυ

σικά το κόστος αντιρρύπανσης βαρύνει τον εκάστοτε ρυπαίνοντα.
Το δεύτερο Πρόγραμμα, (1977 -1981), δεν διαφοροποίησε τους αρχικούς
αυτούς στόχους, δίδοντας προτεραιότητα στους τομείς νερών και αέρα.
Με το τρίτο Πρόγραμμα (1982-1986), εισάγονται δύο ακόμη στοιχεία. Το
πρώτο είναι η ολοκληρωμένη θεώρηση της Ρύπανσης σε σχέση με τις άλ
λες Κοινωνικές και Οικονομικές δραστηριότητες της Κοινότητας, και το δεύ
τερο η οικονομική διαχείριση των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπ' όψη και
το κόστος αντιρρύπανσης. Παράλληλα δίδονται προτεραιότητες σε γεωγρα
φικές περιοχές (πχ. Μεσόγειος).

Ίο τέταρτο Πρόγραμμα, (1987-1992), αποβλέπει πλέον στην θέσπιση και

αυστηρή εφαρμογή ορίων εκπομπών και διεθνών περιβαλλοντικών κανόνων,
παράλληλα με την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού στα θέματα αυτά, με
γενίκευση των επιπτώσεων μιας πηγής προς όλες τις δραστηριότητες της
ζωής και τις μορφές ρύπανσης.
Πράγματι, σαν φυσικό επακόλουθο του συμβάντος στο Σεβέζο, της κηλί
δας του Amoco-Cadiz (1978) και του Τσέρνομπιλ, η Κοινότητα αντιλαμβά
νεται καθαρά την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών. Είναι πλέον σαφές
ότι το Περιβάλλον δεν είναι ένα απλό τοπικό πρόβλημα με το οποίο θα α
σχοληθεί μόνο ο ρυπαίνων (πόλη, τομέας, βιομηχανική μονάδα, χώρα) και
ο πάσχων αλλά πολύ ευρύτερο που πρέπει να περάσει μέσα στην καθημε

ρινή ζωή, σαν κοινή και συνειδητή προσπάθεια. Το φαινόμενο θερμοκηπfου,
τα δοχεΙα με τοξικά απόβλητα στα •καράβια του θανάτου» και η οπή του
όζοντος επιβεβαιώνουν. αυτή την προσέγγιση.

210

•BIOMHXANIKEI

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΙ ι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ•

Ετσι μετά το 1985 δραστηριοποιούνται διατάξεις, όπως όρια τοξικών ρυ
παντών (μαύρη/γκρι λίστα), περιεκτικότητα θείου και μολύβδου στα καύσι
μα, τα καθαρά αυτοκίνητα και η βιομηχανική ρύπανση του αέρα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθούν ορισμένες βασικές έννοιες, όπως

αυτές θεωρούνται στις Κοινοτικές κατευθυντήριες οδη'tίίες, που δείχνουν
τον ευρύτερο προβληματισμό μιας οικονομικής οργάνωσης, που διαφέρει
από την απλή (αγνή) περιβαλλοντική συνείδηση:
ccΚριτήριΟtt τοξικότητας είναι η <<έκθεση>~ του ατόμου στον ρυπαντή σε σχέ
ση με τον κίνδυνο και το μέγεθος της βλάβης που προκαλείται.
ccH καλύτερη διαθέσιμη Τεχνολογiαtt που θα χρησιμοποιηθεί, σχετίζεται
με το μέγεθος της μονάδας, τις τοπικές συνθήκες και το κόστος ακόμη και
μέσα σ:rον ίδιο κλάδο για τον οποίο προσδιορίζονται τα όρια.
α. Οι Ενεργειακοi Σταθμοί αποτελούν ένα τέτοιο τυπικό παράδειγμα συσχε
τισμού του κόστους αντιρρύπανσης με το κόστος παραγωγής και το ύ
ψος των εκπομπών. Πιο συγκεκριμένα η επιτροπή αποφάσισε στις 16-17
Ιουνίου 1988, τον σταδιακό περιορισμό των εκπομπών 802 και ΝΟχ (σε
2-3 φάσεις στα επόμενα 15 χρόνια) αλλά με διαφορετικά όρια για κάθε
χώρα, είτε γιατί οι ολικές εκπομπές (πχ. Ελλάδα, Ιρλανδία) είναι μικρότε
ρες άλλων χωρών, είτε επειδή η ενεργειακή δομή, πχ. της Ισπ~νίας βασί
ζεται σε στερεά καύσιμα και χρήζει διαφΟρετικής μεταχε(ρισης (ειδικό κό
στος ενέργειας προς κόστος αντιρρύπανσης).
Ο Πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει αυτές τις παραμέτρους σε σχέση
με το κόστος αντιρρύπανσης που θεσμοθετείται για τέτοιες μονάδες.
β. Η διάθεση των απλών στερεών (εκτός των τοξικών) αποβλήτων, σκουπι
διών και άλλων, αποτελεί ένα ακόμη τυπικό παράδειγμα αποτελεί. Γενι
κεύοντας το πρόβλημα η ΕΟΚ ορίζει:
ccΑπόρριμμα>> - waste - είναι κάθε στοιχείο, άχρηστο για διάφορους λό
γους, είτε γιατί δεν εξυπηρετεί πλέον τον σκοπό του (φθορά, βλάβη , μό·
λυνση) ή αποτελεί παραπροϊόν/απόκομμα κάποιας διεργασίας.
ccΔιάθεσηιt - disposal - είναι η συλλογή, μεταφορά, κατάλληλη επεξερ·
γασία και απόθεση των απορριμμάτων.
<cΑνακύκλωση>> είναι η δυνατότητα ανάκτησης μέρους ή τμήματος της α
ξίας του απορρίμματος στην ίδια ή σε κάποια εναλλακτική μορφή .
Το κύκλωμα ccnαραγωγής - ανακύκλωσης - διάθεσης)) αποτελεί μια συ·
νεχή διελκυστίνδα στην οποία η Τεχνολογία, η Κοινωνική ενημέρωση και
η Οικονομία μεταβάλλουν συνεχώς την ισορροπία των δυνάμεων . .
Τα οικιακά απορρίμματα περιέχουν κατά 30- 50% υλικά συσκευασίας, των
9π9ίων το κόστος διάθεσης αναλαμβάνουν οι επί τόπου Αρχές. Η διαχεί
ριση των υλικών αυτών, από την πρώτη φάση της συσκευασίας του
πι6οϊόντος (με ανακυκλούμενο ή «καθαρότερο» υλικό), μέχρι την διάθεση ,
συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης του καταναλωτή, αποτελεί ένα
τεράστιο Οικονομικό πρόβλημα προς επίλυση.
γ. Η διάθεση της Βιολογικής - ενεργού - Λάσπης είναι τέλος ένα ακόμη
παράδειγμα της μεταβολής των συνθηκών που επικρατούσαν άλλοτε και
τώρα. Ενας πλήρης Βιολογικός Καθαρισμός απομακρύνει το 90-95% των
οργανικών συστατικών των αποβλήτων. Αλλά στην λάσπη που παράγε·
ται περιέχεται ακόμη το 50% περίπου των οργανικών αυτών ουσιών, σε
πιο συμπυκνωμένη μορφή. Μειώνεται έτσι το κόστος συλλογής και μετα·
φοράς της λάσπης αλλά ίσως επιδεινώνεται ο κίνδυνος από την διάθεσή
της .
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Το ήμισυ περ(που των ποσοτήτων βιολογικής λάσπης, διατ(θεται σήμερα
στην Ευρώπη, χωρ(ς έλεγχο και το 20% διοχετεύεται χωρίς άλλη συμπύ
κνωση στην θάλασσα. Το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν απλά να μετατεθε( χρο
νικά το πρόβλημα για μια - δύο δεκαετ(ες, όσο οι (κλειστές) Ευρωπαϊκές
θάλασσες ε(χαν δυνατότητα να απορροφήσουν στα βαθειά νερά τους αυτό
το συμπυκνωμένο οργανικό φορτίο.
Αυ1ό είναι τέλος και το πρόβλημα του Ευτροφισμού, για το οποίο επιβάλ
λονται πλέον πρόσθετες εγκαταστάσεις και κόστος καθαρισμού των λυμά

των, κατά ή μετά την συμβατική βιολόγική επεξεργασία τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ

1

ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΕΟΚ)
(Directiνe 24 Noνember 1988)

Μείωση% έναντι σημερινής ρύπανσης
ΝΟχ

502

1993

1998

2003

1993

1998

40

60

70

20

40

30

Βέλγιο
Γαλλία
Γερμανία
Δανία
Ολλανδία

Αγγλία

20

40

60

15

Ελλάδα

45

45

ο

ο

Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Πορτογαλία

29

40
29

45
50

20

40

20
40
40

25

50
50
13;

29

ο

ο

70

20

40

50
34

20

40

8

ο

Δ. Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
Η αρχή αυτή φαίνεται λογική και δίκαιη και πράγματι έχει υιοθετηθεί από
τις περισσότερες διεθνείς οργανώσεις συμπεριλαμβανομένης και της ΕΟΚ.
Δεν αρκεί όμως σαν ένας απλός ορισμός ο οποίος στο τέλος γίνεται «Αφο
ρισμός» σε κάποιq χείλη και χρησιμοποιείται για άλλη σκοπιμότητα ή συμφέροντα.
··

-

Η εφαρμογή της αρχής αυτής όμως απαιτεί:
ισορροπημένη στρατηγική, σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες,
ορθό καταμερισμό των ευθυνών και του κόστους,
αντικειμενική εφαρμογή και προσεκτικό έλεγχο, και
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ΝΕΟΙ ΣΤΑθΜΟΙ

(mg/Nm3)

50-100 MW

Θα. καθοριστεί
το 1990

650

100 MW
100-500 MW

2000

1300

Μείωση μtχρι

για

400
400

mητικά

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ •

Σκόνες

Στερεά Καύσιμα

·=500 MW

ή

100

<10%

100 .
50

450

50

350

5

Υγρά Κα.ύσιμα

50-300 MW
300-.500 MW

1700
Μείωση μtχρι

::>=500 MW
Αέρια Καύσιμα
από Διϋλιστήρια
Υψικαμίνους
Πηγή:

-

400
400
35

800

10 - 50

The Environmental Policy of the European Communities
St. Johnson. G. Corcelle Ι Graham & Trotman 1989.

ευρύτητα αντιλήψεως για ειδικές και αιτιολογημένες εξαιρέσεις.

Στην επ ιλογή του υπεύθυνου να πληρώσει και τον καταμερισμό της ευ
θύνης και του κόστους, πρέπει να επικρατεί ρεαλισμός και συγχρόνως φαν
τασία. Π.χ. δεν μπορεί να πληρώνει:

-

μόνο ο φορολογούμενος, επεlδή αυτός εντοπίζεται πιο εύκολα, ή
μόνο η Βιομηχανία όταν παράγει αγαθά που ζητά και καρπούται ο πολίτης (και εξ άλλου ποιός άλλος από τον τελικό αγοραστή θα επιβαρυνθεί
τελικά αυτό το κόστος;), ή

-

μόνο ο αστός, όταν η συγκέντρωση του πληθυσμού στις πόλεις (και η
συνεπακόλουθη ρύπανση) εξυπηρετεί όλη την χώρα, ή τέλος

- μόνο ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου συλλήβδην είτε πρόκειται για επαγ
γελματικό, ή αναγκαίο εργαλείο, ή είδος αναψυχής Ι όταν Δημόσια οχή
ματα λυμαίνονται με καυσαέρια μια πόλη χωρίς κυκλοφοριακή υποδομή .
Στο θέμα «Q ρυπαίνων πληρώνει>> η ΕΟΚ ΟΡ,ίζει:

1. Ιση μεταχείριση και νομοθεσία μέσα στην Κοινότητα, για αποφυγή αντα
γωνιστικών ωφελειών.

2. Αποφυγή επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων ή άλλης ευνοϊκής μεταχείρισης.
3. Ρυπαίνων είναι όποιος προκαλεί άμεσα ή έμμεσα την ρύπανση, ή δημιουρ
γεί τις συνθήκες που οδηγούν σε αυτή.
Σκοπός των μέτρων είναι να συμβάλλει στην μείωση της ρύπανσης κατά
τον πλέον οικονομικό τρόπο, ή να επιβάλλει στον ρυπαίνοντα την συμμε
τοχή του στο κόστος για την καταπολέμησή της.
5. Τα έσοδα από την προσπάθεια αυτή πρέπει να επιστρέφουν στην προ
σπάθε ια αυτή (έρευνα, εγκαταστάσεις, ανταπόδωση υπηρ~σιών).

4.
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6. Σαν κόστος λογίζεται κάθε δαπάVη για έρευνα, εγκαταστάσεις, λειτουρ
7.

8.

γ(α, υπηρεσ(ες Τεχνικές ή Διοικητικές.
Μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις, μετά από προσεκτική μελέτη όταν:
- η άμεση εφαρμογή δημιουργεί δυσβάστακτα οικονομικά ή κοινωνικά
προβλήματα
- άλλ~ς κοινοτικές στρατηγικές δίδουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη
κάποιας περιοχής.
Προνομιακή χρηματοδότηση σε ρυπαίνοντα, μπορεί να γίνει κατ' εξαίρεση:
- για Δημόσιες Αρχές, με σκοπό την εγκατάσταση αντιρρυπαντικών μονάδων, που απαιτούν μεγάλο κόστος,

.
-

για ειδικά βεβαρυμένα απόβλητα, με αποδεδειγμένα δυσβάστακτο κό
στος καθαρισμού,

συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξη αντιρρυπαντικής τεχνολογ(ας.

Ε. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το θέμα ι<νερό» στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτελε(μία τυπική περί
πτωση της ανάγκης μετάβασης από την κατάσταση του Διαγράμματος 4 σε
εκείνη του Διαγράμματος 6. Εδώ ο καταναλωτής επηρεάζει έμμεσα την Βιο
μηχανία να προχωρήσει σε ριζικές προσπάθειες εξοικονόμησης.
Το Διάγραμμα 7 δίνει ένα τυπικό ισοζύγιο νερού μιας βιομηχανίας με τις
διάφορες χρήσεις και ανακυκλώσεις που έχει ήδη επιτύχει. Μια όμως ακό
μη καλύτερη ποιοτική απεικόνιση, που βοηθάει στην επίλυση του προβλή
ματος επάρκειας του νερού, δίνεται στο Διάγραμμα 8.
Αφού συμπληρωθούν στο Διάγραμμα 8 οι τιμές παραλαβής του νερού και
το κόστος για διάφορες ενδεχόμενες επεξεργασίες, πρέπει να βρεθεί η κα
λύτερη λύση ώστε: η διαβάθμιση ποιοτήτων να συμβαδίζει με την άνοδο της
ολικής τιμής προμήθειας του νερού.
Τέλος σημαντικό ρόλο στην επιλογή· παίζει ο κίνδυνος (ρίσκο) μείωσης
του νερού (από τις Αρχές ή λόγω μείωσης στάθμης στα πηγάδια) και οι επι
πτώσεις που μπορεί να έχει αυτό το ενδεχόμενο στην παραγωγή .
Η πρόσφατη άνοδος της τιμής του νερού, άλλαξε σίγουρα αυτή την ιε
ράρχηση των αξιών. Τότε αρχίζουν οι άμεσες ενέργειες για νοικοκύρεμα
(house keeping), που μπορούν να αποδώσουν σημαντική μείωση, μέχρι 30% ,
όπως απέδειξε και η Οικιακή κατανάλωση.
Ακολουθούν οι Μεσοπρόθεσμες ενέργειες για άμεση επεξεργασία και α
νακύκλ~ση του νερού, όπου αυτό είναι δυνατό. Τέτοιες προσπάθειες μπο
ρεί να αφορούν (βλέπε Διάγραμμα 9):
1. Μερική επεξεργασία και ανακύκλωση η χρήση του νερού σε υποβαθμι
σμένες δραστηριότητες.
2. Μεταβολή των προδιαγραφών της παραγωγής ως προς την ποιότητα του
χρησιμοποιούμενου νερού (π.χ. διπλές πλύσεις κλπ).
3. Προχωρημένη επεξεργασία και ανακύκλωση των αποβλήτων σε χρήσεις
υψηλότερης ποιότητας.
Μειονέκτημα της τελευταίας δυνατότητας οι συνήθεις επεξεργασίες (Α

φαλάτωση με ρητίνες ή Αντίστροφη Οσμωση) αποδίδουν ένα μέρος μόνο
των αποβλήτων σαν καθαρό ( 50%) και το υπόλοιπο διατίθεται πολύ πιο
βεβαρυμένο στα απόβλητα.
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Σε ορισμένες μονάδες βέβαια, τα απόβλητα αυτά μπορούν μέχρι να αξιο
ποιηθούν στην παραγωγή, όπως π.χ. σε μ(α χημική βιομηχανία (λιπάσματα)
που μπορεί να απορροφήσει αραιά διαλύματα οξέων.
Η διερεύνηση οδηγεί συνήθως στην τρίτη φάση, την μελέτη για Μακρο
πρόθεσμα tργα με σκοπό την καλύτερη αξιοποiηση του νερού, σε συνδυα
σμό με την ανακύκλωση των αποβλήτων (βλέπε Διάγραμμα 10).
Τα οικονομικά και ποιοτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν,
είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε ριζοσπαστικές λύσεις, τις οποίες βέβαια δεν
μπορούσε κανένας να διανοηθεί προ ολίγων μόλις μηνών.
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Πιο αναλυτικά τα πλεονεκτήματα είναι:

1. Παραλαβή κατά 60- 75% απόλυτα καθαρού νερού.
2. Δυνατότητα αξιοποίησης και του υπόλοιπου νερού (με 3 - 5000 ΡΡΜ ολικά στερεά) σε υποβαθμισμένες χρήσεις.

3. Σημαντική μείωση του κόστους αφαλάτωσης για ατμό.
4. Δυνατότητα περαιτέρω εξοικονόμησης νερού με ανακύκλωση αποβλήτων.
5. Αποδέσμευση από την παροχή του Δικτύου.
Ο Πίνακας 2 δίνει την συγκριτική τιμή για διάφορρες ποιότητες και χρή
σεις νερού όπως αυτή βρέθηκε σε πρόσφατη ανασκόπηση του κυκλώματος
νερού. Παρατίθεται και η τιμή της επεξεργασίας λυμάτων με Βιολογικό Κα

θαρισμό για σύγκριση .

ΠΙΝΑΚΑΣ

2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΙ ΤΙΜΕΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΥΔΑΠ
ΕΥΔΑΠ

33

1989
1990

Πηγάδι καλό

Πηγάδι υφάλμυρο
(άντληση)
Αποσκλήρυνση ΕΥΔΑΠ

*
**

Επεξεργασiα αποβλήτων

100 Βιολογικός * λυμάτων

-

50

Αντίστροφη Οσμωση**

--

10
10

Βιομηχανικών Αποβλήτων

-

---

25
20-40

75

Νερού πηγαδιών

Χωρίς Διοικητικά έξοδα, για μεγάλη

(100.000)

και μικρή

100

(10.000)

πόλη

Τιμή ανηγμένη στο καθαρό νερό που παραλαμβάνεται.

Οι τιμές που δίδονται δεν ισχύουν βέβαια για όλες τις βιομηχανικές μο
νάδες. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν συμπεριληφθεί ελάχιστα εργατι
κά και δομικά, αφού δεν προβλέπεται αύξηση του προσωπικού ή νέα κτιριακά
έργα. Επίσης δεν έχουν συμπεριληφθεί έμμεσες δαπάνες και γενικά έξοδα.
Τέλος υπολογίζεται 15% για απόσβεση εξοπλισμού (7 χρόνια) και 15% για
έξοδα Κεφάλαιου, θεωρώντας ότι θα υπάρχει ευνοϊκότερη χρη ματοδότηση
λόγω Περιβαλλοντολογικοy έργου.

Ο Πίνακας 3 δίνει συγκριτικά, το ολικό κόστος που προκύπτει για τις διά
φορες καταστάσεις στην συγκεκριμένη περίπτωση που μελετήθηκε και δεί
χνει ακριβώς πόσο αυτή η αύξηση της τιμής του νερού μετέβαλε την
κατάσταση που επικρατούσε.
ΠΙΝΑΚΑΣ

3

ΟΛΙΚΟ ΚΟΠΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ)
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΝΕΕΙ ΤΙΜΕΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Κατάστση μέχρι την 1η Μαίου 1990
Κατάσταση την 2α Μαίου 1990
Επεξεργασία και απλή ανακύκλωση των αποβλήτων
Επεξεργασία και αντίστροφη όσμωση αποβλήτων
Επεξεργασία νερού πηγαδιών με αντίστροφη όσμωση

53
100
105
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ΣΤ. ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΚ
Για να γίνει πιο ρεαλιστική αυτή η παρουσίαση πρέπει να κλείσει με το
σημαντικότερο πρόβλημα: Την εύρεση Κεφαλαίων για μη παραγωγικές ε·
πενδύσεις, σε μια εποχή όπου ούτε η γενική οικοvομική κατάσταση ούτε
τα επιτόκια διευκολύνουν τέτοιες σκέψεις.
Είναι η εποχή όπου διίστανται οι συνειδήσεις του Διαγράμματος 2, με τον
πολίτη σε περίοδο λιτότητας να ζητά τουλάχιστον καλύτερες συνθήκες ζω

ής και όλους τους Οικονομικούς φορείς να προσπαθούν να παρακάμψουν
το θέμα, γιατί (και πολλές φορές αιτιολογημένα) βρίσκονται σε πλήρη αδυ
ναμία να το αντιμετωπίσουν.

Εκτός από τις ειδικές ρυθμίσεις των Αρχών, για έργα τέτοιου τύπου, η
ΕΟΚ παρέχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει μέχρι 50% (συνήθως
30- 50%) πολλά από αυτά τα έργα. Πρόκειται για αυτές τις χαμένες χρυ·
σές ευκαιρίες, όπως πικρά τις ονόμασε κάποιος ιικοινοτικός)).
Οι προϋποθέσεις είναι λίγες και απλές, αλλά πρέπε~ να μπουν στην νοο
τροπία του Ελληνα, ο οποίος εξακολουθεί να πιστεύει ότι η ΕΟΚ (<χαρίζει))
τα χρήματα αρκεί αυτός να τα ζητήσει. Ομως χρειάζεται:
1. Η σωστή μελέτη και κυρίως η σωστή παρουσίαση του προβλήματος.
2. Η ειλικρινής διάθεση και διάθεση να χρησιμοποιηθούν αυτές οι επιχορη·
γήσεις για την επίλυση του προβλήματος και μόνο.
3. Η σωστή ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων, που βοηθάει στο
χτίσιμο της αξιοπιστίας του Ελληνα.
Υπάρχουν και «δευτερεύουσες)) προϋποθέσεις, που ποικίλλουν για κάθε
Πρόγραμμα, όπως π.χ.:

1.
2.

Ο καινοτομικός χαρακτήρας του έργου.

Η εξεύρεση συνεταίρου από άλλη χώρα, που ενδιαφέρεται επίσης για το
ίδιο θέμα.
.

Τα Προγράμματα αυτά προκηρύσσονται συνήθως κάθε χρόνο και τα κυ
ριότερα από αυτά που (<κυκλοφορούν>> σήμερα είναι:

που καλύπτει
τους τομείς περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας, αλλά απαιτεί καινο
τομικό χαρακτήρα και διακρατική συνεργασία.
ACE: συνήθως αναφέρεται σε προβλήματα περιοχών, βιότοπους κλπ.
MEDSPA: για τις μικρότερες ( 200.000 κατοίκους) περιοχές της Μεσο
γείου .

1. STEP: (Science Technology for Environmental Protection)
2.
3.

4. ENVIREG.
5. Τα γενικότερα Προγράμματα BRΠE-EURAM, STRIDE.κaι SPRINT: τα πρώ

6.
7.

τα δύο για έργα καινοτομικού χαρακτfιρα και το 3ο για εισαγωγή προηγ·
μένης αλλά γνωστής τεχνολογ(ας σε άλλη χώρα.
Το Ενεργειακό Πρόγραμμα THERMIE, που αντιμετωπίζει κυρίως Ενεργεια
κά προβλήματα αλλά και σε συνδυασμό με περιβαλλοντικά θέματα, το ο
ποίο δεν απαιτεί ξένο συνεταίρο.
Τα γνωστά ΜΟΠ , που δυστυχώς τελειώνουν αφήνοντας πολλά κονδύλια
αχρησιμοποίητα.
Σας ευχαριστώ.
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ΣΤ. ΛΑΙΜΟΣ:
Κι εμε(ς ευχαριστούμε τον κ. Γρηγορόπουλο, για τα τόσα ενδιαφέροντα
που μας παρουσ(ασε και τώρα έχουμε το εξής, να διαχειριστούμε κι εμε(ς
το χρόνο μας. Η ώρα ε(ναι 21 .00. Σήμερα κλε(σιμο με συμπεράσματα δεν
θα κάνουμε, με την έννοια ότι οι οργανωτές θα προσπαθήσουν να συνοψ(
σουν τα συμπεράσματα από την σημερινή δουλειά και να μπορέσουμε να
κάνουμε μια παρέμβαση στο πακέπο του ΥΠΕΧΩΔΕ, δ(νοντας το ιδια(τερο
βάρος που χρειάζεται να δώσουμε για την βιομηχαν(α, γιατ( πραγματικά απ'
ό,τι φάνηκε, το πακέπο αυτό δεν αντιμετωπ(ζει με την ανάλογη σοβαρότητα αυτό τον τομέα.
.
θα σας πρότεινα, να γ{νουν τρCλεπτες οι παρεμβάσεις, ώστε να ολοκλη
ρωθούν τα βασικά συμπεράσματα μια και τώρα έχουν ακουστε( πολλά, να
δώσουμε δηλαδή το στ(γμα της άπΟψης που έχουμε και που θα μπορούσε
ενδεχομένως να δοθε( στην οργανωτική επιτροπή πιο αναλυτική η παρέμ
βαση, ώστε να συμπεριληφθε( στα πρακτικά.
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