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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εκτιμηθούν οι δυνατότητες βιομηχανικής συμβίωσης
στην ευρύτερη περιοχή του Μοσχάτου. Εντοπίστηκαν οι κυριότερες βιομηχανικές και βιοτεχνι
κές δραστηριότητες της περιοχής και καταγράφηκαν τα παραγόμενα απόβλητα , η συμπεριφορά

των επιχειρήσεων σε θέματα ανακύκλωσης καθώς και η πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν ως
πρώτη ύλη τα παραπροϊόντα μιας άλλης παραγωγικής μονάδας . Διαπιστώνεται ότι ένα μικρό μό
νο ποσοστό του δείγματος των επιχειρήσεων αξιοποιεί ως πρώτη ύλη παραπροϊόντα ή απόβλη
τα. Με βάση αυτή την παρατήρηση, προτείνονται υλοποιήσιμες μέθοδοι αξιοποίησης των παρα

προϊόντων και αποβλήτων και αναλύονται οι δυσκολίες εφαρμογής των αρχών της βιομηχανικής
οικολογίας.
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SUMMARY
This ρaper presents the results of a field study that eνaluated the potential of industήal
symbiosis in the area of Moshato. The study, which included 25 small and medium-sized
companies, identified the major production actiνities in the area, examined the current practices in
terms of reusing/recycling byproducts and waste, and assessed the intention of each company to
utilize byproducts of other companies as raw mateήals. The results of the study indicate that only
a small fraction of the companies examined, utilize byproducts or waste as raw mateήals . Based
on this fact, certain applicable technologies are suggested to improνe the utilization of byproducts
and waste. Finally, the obstacles in applying the paradigm of lndustrial Ecology are analyzed.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Βιομηχανική Οικολογία αποτελεί μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση του περιβάλλοντος, κα
θώς εισάγει τις βασικές αρχές που διέπουν τα οικοσυστήματα, όπως η μηδενική παραγωγή απο-
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βλήτων, η ανακύκλωση της ύλης και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης της ενέργειας, στον τομέα

της βιομηχανικής παραγωγής και όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων γενικότερα (αγροτική πα
ραγωγή, αστική ανάmυξη κλπ) . Η Βιομηχανική Οικολογία στηρίζεται στην ανάλυση των ισοζυγίων
μάζας και ενέργειας των παραγωγικών δραστηριοτήτων και στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων,
με την εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και μεθόδων ανακύκλωσης μέσα στην ίδια την παραγωγική
διαδικασία αλλά και μεταξύ διαφορετικών παραγωγικών μονάδων.

Η έννοια της Βιομηχανικής Οικολογίας υπήρχε πολύ πριν την καθιέρωση του όρου, ο οποίος άρ
1970. Οι συστημικοί οικολόγοι, με

χισε να εμφανίζεται σποραδικά στη βιβλιογραφία στις αρχές του

λετώντας τους βιογεωχημικούς κύκλους, είχαν πρώτοι την ενόραση του βιομηχανικού συστήματος
ως υποσύστημα της βιόσφαιρας . Η πρώτη αναφορά στον όρο 'βιομηχανικό οικοσύστημα' απαντάται

σε ένα άρθρο του Αμερικανού μελετητή γεωχημείας

Preston Cloυd [1).

Σταθμό στην καθιέρωση της βιομηχανικής οικολογίας αποτελεί το άρθρο των

Gallopoυlos

[2] . Οι δύο συγγραφείς

Frosch

και

ισχυρίζονται ότι τα βιομηχανικά οικοσυστήματα θα λειτουργού

σαν πιο αποτελεσματικά και θα είχαν μικρότερες επιmώσεις στο περιβάλλον αν ακολουθούσαν τη
δομή των φυσικών οικοσυστημάτων στα οποία η κατανάλωση ενέργειας και υλικών είναι οι βέλτι

στες, η παραγωγή αποβλήτων ελαχιστοποιείται και οι εκροές της μιας παραγωγικής διαδικασίας α
ποτελούν τις πρώτες ύλες μιας δεύτερης .
. Το βιομηχανικό σύστημα ορίζεται ως το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας κατά την ο
ποία καταναλώνονται πρώτες ύλες και ενέργεια . Αυτό το σύστημα θα πρέπε ι να λειτουργεί κατά τέ

τοιο τρόπο ώστε οι εισροές κατά την παραγωγική διαδικασία, η ίδια η παραγωγική διαδικασία και τα
απόβλητα που αυτή παράγει να θεωρούνται ως ένα δίκτυο. Με άλλα λόγια, το βιομηχανικό σύστημα
θα πρέπει να πλησιάζει το ιδανικό κλειστό σύστημα, κατά το οποίο οι εκροές από την παραγωγική

διαδικασία επαναχρησιμοποιούνται, με στόχο την ελαχιστοποίηση των τελικών αποθέσεων στο πε
ριβάλλον και της ενέργειας που καταναλώνεται

Ο

•

[3].
Korhonen [4] αναφέρει ότι το βιομηχανικό σύστημα διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές:
τηv aρχή της κυκλικής ροής, της ανακύκλωσης, δηλαδή, της ύλης και της ροής της ενέργει

ας ανάμεσα στα μέλη του συστήματος,

•

τηv aρχή της ποικιλ6τητας, όσον αφορά τις συνεργασίες μεταξύ των μελών και τις εισροές

και εκροές του συστήματος,

•

τηv αρχή της τοπικ6τητας, η οποία στηρίζεται στη χρησιμοποίηση των τοπικών ανανεώσιμων

φυσικών πόρων και της τοπικής διάθεσης των καταλοίπων, και
• τηv αρχή της σταδιακής αλλαγής, όσον αφορά τη νοοτροπία του βιομηχανικού συστήματος για
τη χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πρώτη ύλη.

Σύμφωνα με τους

Graedel

και

Allenby [4],

η βιομηχανική οικολογία είναι το μέσο με το οποίο η

ανθρωπότητα θα μπορέσει μεθοδικά να προσεγγίσει και να διατηρήσει ένα επιθυμητό επίπεδο φέ

ρουσας ικανότητας με δεδομένη την διαρκή οικονομική, πολιτισμική και τεχνολογική εξέλιξη. Η γε
νική ιδέα απαιτεί το βιομηχανικό σύστημα να μη θεωρείται αποκομμένο από τα περιβάλλοντα συ
στήματα αλλά αλληλένδετο με αυτά.

Σήμερα η διεθνής πραγματικότητα δείχνει ότι γίνονται συστηματικές προσπάθειες προς αυτή
την κατεύθυνση και η Βιομηχανική Οικολογία αρχίζει να εδραιώνει την παρουσία της στον επιστημο
νικό χώρο. Παραδείγματα αποτελούν το μοντέλο βιομηχανικής συμβίωσης που αναmύχθηκε στο
Kalυndborg της Δανίας και το δίκτυο ανακύκλωσης στη Styria της Αυστρίας, στα οποία οι εμπλεκό
μενες επιχειρήσεις διαμοιράζονται τα απόβλητα, το νερό και την ενέργεια ελαχιστοποιώντας τις τε
λικές αποθέσεις στο περιβάλλον

[7], [8].

Η ελληνική εμπειρία στα θέματα της Βιομηχανικής Οικολογίας βρίσκεται σε αρχικά στάδια και

μια πρώτη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε από την ΕτΒΑ. Σκοπός του πιλοτικού έργου ήταν η ανά
mυξη, επιδεικτική εφαρμογή και προώθηση του προτύπου της βιομηχανικής συμβίωσης σε οργανω
μένες βιομηχανικές περιοχές

[9) .
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ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εντοπιστούν δυνατότητες βιομηχανικής συμβίωσης

στην μικρο-κλίμακα της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του Μοσχάτου και να καταγραφεί η περιβαλ
λοντική συμπεριφορά των επιχεφήσεων σε θέματα ανακύκλωσης και διαχε(ρισης των παραγόμενων α

ποβλήτων. Το Μοσχάτο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω του πλήθους των παραγωγικών δρα
στηριοτήτων (μεγάλων και μικρών μονάδων) που αναπτύσσονται στα ευρύτερα γεωγραφικά του όρια,
τόσο στη βιομηχανική όσο και στην οικιστική ζώνη και λόγω της γειτνίασης του με δήμους βιομηχανικά
αναπτυγμένους (Δήμος Ταύρου, Δήμος Πεφαιά) . Για το λόγο αυτό, αξιοποιώντας τα διαθέσψα στοιχεία
του δήμου Μοσχάτου για τις παραγωγικές δραστηριότητες, εντοπίσθηκαν οι μεγαλύτερες βιομηχανικές
και βιοτεχνικές δραστηριότητες και προσδιορίστηκε ο πληθυσμός της έρευνας

(72 παραγωγικές μονά

δες). Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξετάστηκαν αφορούσαν στην παραγωγή ε

λαίων, σάπωνος, πλαστικών, επεξεργασίας φιλμ, επεξεργασίας χάρτου, ξυλουργεία και συνεργεία αυ
τοκινήτων. Η στατιστική ανάλυση της παρούσας έρευνας στηρίχθηκε σε δείγμα

25 επιχεφήσεων, από

τον πληθυσμό των 72 παραγωγικών μονάδων, το οποίο όμως δεν είναι τυχαίο αλλά προσδιορίστηκε με
βάση την πρόθεση των επιχεφήσεων για συνεργασία (παροχή των απαραίτητων για την διεξαγωγή της
έρευνας στοιχείων). θεωρώντας ότι οι επιχεφήσεις που αρνήθηκαν τη συνεργασία δεν είχαν τη δυνα
τότητα να απαντήσουν στα ερωτήματά μας και να συμβάλλουν έτσι θετικά στη διεξαγωγή της έρευνας,
περιορίζουμε τον πληθυσμό μας στις

25 επιχεφήσεις που δέχθηκαν τη συνεργασία.

Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων το καλοκα(ρι του
2002. Καταγράφηκαν τα παραγόμενα απόβλητα, η συμπεριφορά των επιχεφήσεων όσον αφορά την α
νακύκλωση και τη διάθεση των παραπροϊόντων εντός και εκτός των ορίων του συστήματος, η πρόθεσή
τους να χρησψοποιήσουν ως πρώτη ύλη τα παραπροϊόντα μιας άλλης παραγωγικής μονάδας και τα κί
νητρα και οι περιορισμοί που θα τους ωθούσαν ή θα τους απέτρεπαν. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν α
ναλύθηκαν αρχικό με τη βοήθεια των πινάκων συχνοτήτων και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έλεγ
χοι υποθέσεων Χ' για την εξέταση της ανεξαρτησίας ή μη μεταξύ των μεταβλητών καθώς και για την ε
ξέταση τυχόν συγκεκριμένου τρόπου εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών. Για την στατιστική επεξεργα
σία των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο

Stat graρhics Plυ s 4.0.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι παραγωγικές δραστηριότητες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι: βιοτεχνίες πλαστικών, μονό
δες επεξεργασίας χόρτου , ξυλουργεία, συνεργεία αυτοκινήτων, βιομηχανίες παραγωγής ελαίων, σά
πωνος και επεξεργασίας φιλμ. Πρόκειται για μικρού

(72%του δείγματος) και μεσαίου (28%του δείγμα

τος) μεγέθους δραστηριότητες που στην πλειοψηφία τους εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Μοσχά

του στη δεκαετία του '70 με '80 και είναι κατά μεγαλύτερο ποσοστό ιδιόκτητες (52%).
Οι κυριότερες κατηγορίες συστατικών στερεών αποβλήτων οι οποίες καταγράφηκαν στην περιοχή
μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα

1. Από αυτά ένα ποσοστό 37% επαναχρησιμοποιείται ενώ το υ
63%των στε
ρεών αποβλήτων που αποτίθεται ένα πολύ μικρό ποσοστό (12%) υφίσταται οποιασδήποτε μορφής επε
πόλοιπο 63% αποτίθεται είτε σε aνοιχτούς κάδους είτε σε χωματερές. Από το ποσοστό
ξεργασία πριν την τελική του απόθεση.
ΠΙΝΑΚΑΣ

1

Σύσταση στερεών αποβλι1των
Εfδος υλι κού

%κ.p.

Βιοαοικοδομ()σιμα
Πλαστικά

Μέταλλα και καταλυτες
Ελαστικά
Ανόργανα υλικά
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Οι κατηγορίες των υγρών αποβλήτων, όπως καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια της έρευνας,
είναι: ελαιώδη απόνερα, ορυκτέλαια και νερό διεργασιών. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η σύσταση
των υγρών αποβλήτων του δείγματος. Από το σύνολο των υγρών αποβλήτων ποσοστό 27% διατίθε
ται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ . Από αυτό το

80% υφίσταται επεξεργασία για αφαίρεση του ρυπαντικού
31 % συλλέγεται σε βυτία ή δεξαμενές για με

του φορτίου πριν την τελική του απόθεση . Ποσοστό
ταφορά και ανάκτηση ενώ ποσοστό

42% επαναχρησιμοποιείται είτε εντός είτε εκτός των ορίων του

συστήματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ

2

Σύσταση υγρώv απαβλήτωv
Εfδο~ υλικού

%κ.β .

Ελαιώδη απόνεοα

Οουκτέλαια

36
43

Νερό διεργασιών

21

Οι αέριοι ρύποι που εντοπίστηκαν στην περιοχή είναι δύο κατηγοριών: καυσαέρια από σταθερές
και κινητές πηγές και αέρια σωματίδια από τις παραγωγικές διεργασίες. Η καταγραφή των αέριων

ρύπων παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, τόσο για τις μεγαλύτερες όσο και τις μικρότερες βιοτε
χνικές και λοιπές δραστηριότητες, λόγω της μη καταγραφής τους και της μη ύπαρξης διαθέσιμων
ποσοτικών στοιχείων .

Όσον αφορά τα παραπροϊόντα που παράγονται από τις παραγωγικές διαδικασίες, ποσοστό 52%
ανέφερε ότι αξιοποιεί τα παραπροϊόντα που παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία με κΌποιο
τρόπο μέσα στην εταιρεία (ποσοστό 44%) ή αλλού (56%) ενώ το υπόλοιπο 48% τα αποθέτει ως α
πόβλητα. Συγκεκριμένα τα ροκανίδια και πριονίδια από τα ξυλουργεία χρησιμοποιούνται για ιδιοκα
τανάλωση ως καύσιμη βιομάζα και για την παραγωγή μοριοσανίδων (MDF). Κατάλοιπα πλαστικών δί
δονται σε άλλες βιοτεχνικές δραστηριότητες για την παραγωγή μαύρων πλαστικών σακουλών σκου
πιδιών. Η ελαιόπαστα και τα λιπαρά οξέα, ως παραπροϊόν των μονάδων παραγωγής ελαίων, δίδο
νται σε εταιρείες παραγωγής σάπωνος. Ομοίως το ελαιόχωμα (ως παραπροϊόν της Ελαϊς) δίδεται
ως καύσιμη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία. Η βαμβακόπιτα που προκύmει από το θρυμματισμό του
βαμβακόσπορου πωλείται ως ζωοτροφή. Επίσης, το πισσώδες υπόλειμμα που προκύmει από την
διαδικασία της απόσταξης για την παραγωγή γλυκερίνης διατίθεται σε βιομηχανίες επεξεργασίας
πίσσας (μονάδα παραγωγής σάπωνος) . Ο χρησιμοποιημένος καταλύτης Ni εξάγεται στο εξωτερικό
για ανάκτηση και τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλaια αφού συλλεχθούν σε δεξαμενές δίδονται σε ιδιω
τικές εταιρείες για ανάκτηση. Στατιστικά, η αξιοποίηση των παραπροϊόντων συσχετίζεται με το εί
δος των παραπροϊόντων .

Το

40% του

δείγματος έχει αναπτύξει εφαρμογές ανακύκλωσης μέσα στην παραγωγική διαδι
60% μόνο το 8%θεωρεί ότι θα μπορούσαν να αναmυχθούν εφαρμογές

κασία ενώ από το υπόλοιπο

ανακύκλωσης. Οι περιmώσεις που αναφέρθηκαν είναι: ανακύκλωση του νερού διεργασιών για την
ψύξη των μηχανημάτων της εταιρείας Ελαϊς. Το νερό ψύξης που χρησιμοποιείται κατά την παραγω

γική διαδικασία για την ψύξη των ελαίων ανακυκλοφορείται με σωληνώσεις κάτω από την οδό Πει
ραιώς στο λεβητοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος του ΤΕΛ Πειραιά, όπου μέσω δύο εναλλα
κτών θερμότητας ζεσταίνει το νερό των καλοριφέρ και στη συνέχεια επιστρέφει κρύο στην Ελαϊς ό
που και επαναχρησιμοποιείται (τηλεθέρμανση) . Τα υπολείμματα ξύλου (ροκανίδια και πριονίδια) α
ξιοποιούνται για την παραγωγή μοριοσανίδων. Τα χημικά που χρησιμοποιεί το εργαστήριο

Kodak α

φού διαχωριστούν από το νερό με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης και ουδετεροποιηθούν, ανανεώνο
νται με φρέσκο χημικό και επαναχρησιμοποιούνται. Ανάκτηση των λιπαρών από τις μονάδες παρα
γωγής ελαίου με τη χρησιμοποίηση ελαιοσυλέκτη.
Η ανάπτυξη εφαρμογών ανακύκλωσης εξαρτάται από το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι μεγαλύ-
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28%) ανακυκλώνουν ενώ το υπόλοιπο 4%
16% (από το

διάκειται θετικά στην ανακύκλωση. Οι μικρές επιχειρήσεις ανακυκλώνουν σε ποσοστό

72%του δείγματος) και μόλις το 4% απάντησε ότι θα ήταν διατεθειμένο να εφαρμόσει μεθόδους ανα
κύκλωσης εντός της παραγωγικής διαδικασίας .

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν είναι διατεθειμένες να εφαρμόσουν
μεθόδους ανακύκλωσης εντός της παραγωγικής διαδικασίας, 22% θεωρεί σημαντική την έλλειψη κα
τάλληλης υποδομής εντός των ορίων του συστήματος για την αξιοποίηση των παραπροϊόντων, 19% θε
ωρεί την έλλειψη κινήτρων σε τοπικό επίπεδο, 21% θεωρεί την έλλειψη κατάλληλης διαθέσιμης τεχνο
λογίας,

17%θεωρεί την ελλιπής πληροφόρηση και την έλλειψη ενημέρωσης γύρω από τα θέματα της
ανακύκλωσης και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των αποβλήτων-παραπροϊόντων και το υπόλοιπο 21 %
θεωρεί το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η ανακύκλωση.
Στην ερώτηση για τον αν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα παραπροϊόντα μίας άλλης παραγωγι

κής μονάδας ως πρώτη ύλη ποσοστό 60% απάντησε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε τα παραπροϊόντα μιας
άλλης παραγωγικής μονάδας ως πρώτη ύλη ενώ μόνο 40%απάντησε καταφατικό. Η κατηγορία παρα
προϊόντων που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν είναι ανακυκλωμένο χαρτί, υπολε(μμα
τα καθαρού ξύλου για παραγωγή μοριοσανίδων, και υπολείμματα πλαστικού για την παραγωγή σακου
λών.
Τα κίνητρα που θα ωθούσαν το σύνολο του δείγματος των επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσουν τα
παραπροϊόντα μιας άλλης παραγωγικής μονάδας ως πρώτη ύλη στη δική τους παραγωγική διαδικασία
είναι 3 κατηγοριών:

•

Οικονομικά κίνητρα. Οι χρηματικές ενισχύσεις για υιοθέτηση νέων στρατηγικών και το οικονομι

κό κέρδος από τη επεξεργασία των παραπροϊόντων λόγω της μείωσης του κόστους για την απόκτηση
πρώτων υλών, θα ωθούσαν το

54% του δείγματος στη χρησιμοποίηση παραπροϊόντων άλλων παραγω

γικών δραστηριοτήτων ως πρώτη ύλη.

•

Οικολογικά κίνητρα. Το

24%του δείγματος των επιχειρήσεων θεωρεί ότι το οικολογικό όφελος

που θα προέκυmε από μια τέτοια στρατηγική, η ελαχιστοποίηση δηλαδή των παραγόμενων αποβλήτων

μέσω της επαναχρησιμοποίησης της ύλης και η μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών, θα ήταν ένα
σημαντικό κίνητρο ώστε να τις ωθήσει να αξιοποιήσουν τα παραπροϊόντα μιας άλλης παραγωγικής μο
νάδας στη δική τους παραγωγική διαδικασία.

•

Ενημέρωση. Ποσοστό

22%θεωρεί ότι η ενημέρωση γύρω από το θέμα της επαναχρησιμοποίη

σης της ύλης και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση θα τις ωθούσε στη χρησιμοποίηση των παραπροϊ
όντων άλλων παραγωγικών μονάδων ως πρώτη ύλη.
Από τη άλλη μεριά οι περιορισμοί που οι ίδιοι έθεσαν, είναι η έλλειψη κατάλληλης υποδομής και το

κόστος που θα απαιτούσε μια τέτοια διαδικασία σε περίmωση που απαιτείται κάποιο είδος προεπεξερ
γασίας ή εγκατάστασης κατάλληλης τεχνολογίας σε ποσοστό 30%αντίστοιχα. Επίσης, η χαμηλή ποιό
τητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος εκφράστηκε ως φόβος σε ποσοστό 40%των επιχειρήσεων.
Επίσης, πρέπει να τονισθεί η απροθυμία των επιχειρήσεων να συνεργαστούν στη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου γεγονός που δυσχέρανε την έρευνα και περιόρισε το δείγμα. Ακόμη έντονη ήταν και
η καχυποψία τους για τους λόγους που διενεργείται η έρευνα και σε πολλές περιmώσεις δεν απαντή
θηκαν πλήρως οι ερωτήσεις των ερωτηματολογίων κυρ ίως σε ότι αφορά την ποσότητα των παραγόμε

νων αποβλήτων, τη δυναμικότητα της επιχείρησης καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης
(κόστος πρώτης ύλης κλπ). Ως πιθανότερη εξήγηση θεωρούμε το «Τέλος ανάmυξης» που έχει επι
βάλλει ο δήμος σε επιχειρήσεις που ασκούν βιομηχανική, βιοτεχνική, μεταφορ ική, εμπορική και λιανική
πώληση, τα έσοδα του οποίου διατίθενται για τη βελτίωση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Αξιο 
σημείωτο είναι και το γεγονός ότι στις μικρές επιχειρήσεις η έλλειψη στοιχείων ήταν εντονότερη. Επί
σης στις μικρές επιχειρήσεις παρατηρήθηκε έλλειψη καταρτισμένων στελεχών καθώς σε πολλές ερω

τήσεις που αφορούσαν την περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και τα απόβλητα χρειάστηκαν πε
ρισσότερες διευκρινήσεις.
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4.

PROCEEOINGS

ΠΡΟΤΑΙΕΙΙ
Με βάση τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων και τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας οι πι

θανές διασυνδέσεις ανταλλαγής αποβλήτων που προτείνεται να αναmυχθούν στην υπό μελέτη πε
ριοχή αφορούν:

•

Δίκτυο ανακύκλωσης χαρτιού: Η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση χαρτιού από τις βιοτε

χνίες επεξεργασίας χόρτου. Πιθανό πρόβλημα αποτελεf η ποιότητα του ανακυκλωμένου χαρτιού. Ε
ναλλακτικό το χαρτί μπορεί να διατεθεί σε ξυλουργεία για την παραγωγή συνθετικής ξυλείας (μο
ριοσανίδων). Απαραίτητη είναι η παρουσία ενός πολυμερούς όπως για παράδειγμα το πολυαιθυλέ
νιο

[9).
• Συγκομποσrοποίηση

των υγρών αποβλήτων των ελαιουργεfων: Η συγκομποστοποίηση είναι

μια αποτελεσματική μέθοδος β ιολογικής επεξεργασίας των οργανικών αποβλήτων τα οποία στη συ
νέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικό. Τα υγρό απόβλητα των ελαιουργείων πε

ριέχουν σε υψηλές συγκεντρώσεις οργανική ύλη και ανόργανα άλατα που είναι διαλυμένα στην υ
δάτινη φάση καθώς επίσης αδιάλυτα οργανικά τεμαχίδια υπό μορφή αιωρήματος και γαλακτοποιη
μένα σταγονίδια ελαίου [1 Ο] , [11] . Εναλλακτικά, τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων και της μονά
δας παραγωγή γλυκερίνης και λιπαρών οξέων θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρώτη ύλη για την
Biodiesel. Το Biodiesel είναι ένα ανανεώσιμο υγρό καύσιμο το οποίο παράγεται από φυτι

παραγωγή

κά έλαια ή ζωικά λίπη

•

[12].

Ανάκτηση περίσσειας θερμ6τητας: Το ζεστό νερό που προκύmει από τις διεργασίες των με

γάλων βιομηχανικών μονάδων μπορεί να διατεθεί για τη θέρμανση γειτονικών κτηρίων και να επα
ναχρησιμοποιηθεί από τις ίδιες τις βιομηχανίες . Όπως προαναφέρθηκε ήδη η εταιρεία Ελαϊς σε συ
νεργασία με το ΤΕΛ Πειραιά έχει αναπτύξει εφαρμογή τηλεθέρμανσης.

•

Επαναχρησιμοποfηση υπολειμμάτων ξύλου: Τα καθαρά ροκανίδια και πριονίδια μπορούν να α

ποτελέσουν πρώτη ύλη για την παραγωγή μοριοσανίδων. Στην πλειοψηφία τους τα ξυλουργεία στην
υπό μελέτη περιοχή επαναχρησιμοποιούν τα υπολείμματα ξύλου.

•

Αναγέ ννηση και ανάκτηση ορυκτελαίων: Συλλογή των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων και

διάθεσή τους σε μονάδες αναγέννησης . Εναλλακτικά, τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια μπορούν να
αξιοποιηθούν ως καύσιμη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία.
• Ανακύκλωση πλαστικών και ανάκτηση ενέργειας: Η ανακύκλωση των πλαστικών μπορεί να γί
νει είτε μέσα στην ίδια την παραγωγική μονάδα είτε σε γειτονικές παραγωγικές μονάδες για την
παραγωγή δευτερογενών προϊόντων, όπως για παράδειγμα σακούλες σκουπιδιών, σωλήνες αποχέ
τευσης, μονωτικό υλικό, πλακάκια

[13).

Εναλλακτικά, τα πλαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

την παραγωγή ενέργειας στην τσιμεντοβιομηχανfα. Ωστόσο, έχοντας πάντα υπόψη οικονομικούς και
τεχνολογικούς παράγοντες η πρώτη περ ίmωση είναι προτιμότερη.

•

Ανακύκλωση ελαστικών και ανάκτηση ενέργειας: Τα παλαιά ελαστικά μπορούν να ανακυκλω

θούν είτε μηχανικό (κονιορτοποίηση) είτε χημικό (π.χ. πυρόλυση) . Το οικονομικό και περιβαλλοντι

κό όφελος που προκύmει είναι ότι από τη μηχανική ανακύκλωση τα ελαστικά μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν ως ηχοπετόσματα σε δρόμους ή ως υλικό για την παραγωγή ασφάλτου. Από τη χημική α
νακύκλωση μπορούν να παραχθούν δευτερογενή προϊόντα, όπως είναι λάστιχα για μοτοποδήλατα,
σόλες, τακούνια κ.α.

[14]. Η

αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης είναι μεγαλύτερη όταν η ανα

κύκλωση πραγματοποιείται από τα ίδια τα εργοστάσια παραγωγής ελαστικών. Εναλλακτικά, το υψη

λό ενεργειακό περιεχόμενο των ελαστικών μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας σε
τσιμεντοβιομηχανίες.

•

Ανακύκλωση μετάλλων, καταλυτών και μπαταριών: Τα μέταλλα (scraρ) και οι καταλύτες είναι

δυνατό να ανακυκλωθούν για την ανάκτηση των πολύτιμων συστατικών τους. Ειδικότερα τα

scrap α

φού υποστούν διαδικασία τήξης παρουσία νέου μεταλλεύματος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
Οι καταλύτες των αυτοκινήτων περιέχουν ευγενή μέταλλα. Μετά από διάφορες μεθόδους ανακύ-
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κλωσης (υδρο/πυρομεταλλουργικές) ο λευκόχρυσος και το ρόδιο των καταλυτών μπορούν να ανα
κτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Ομοίως από τις μπαταρίες των αυτοκινήτων με την εφαρμο

γή κατάλληλων μεθόδων ανακύκλωσης μπορεί να ανακτηθεί ο μόλυβδος και το πλαστικό που απο
μένει να οδηγηθεί για ανακύκλωση σε αντίστοιχες μονάδες.

•

Α vακύκλωση av6ρyavωv υλικών: Τα ανόργανα υλικά προέρχονται κυρίως από οικοδομικές

εργασίες. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ασφάλτου. Εναλλα
κτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη διατομών γης και για επιχωματώσεις

(15].

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εφαρμογή της Βιομηχανικής Οικολογίας αποτελεί μια νέα προσέγγιση στη διαχε(ριση των α
ποβλήτων όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων (βιομηχανική, αγροτική παραγωγή, αστική ανά
mυξη κλπ), καθώς εισάγει τις βασικές αρχές που διέπουν τα οικοσυστήματα, όπως η μηδενική πα

ραγωγή αποβλήτων, η ανακύκλωση της ύλης και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης της ενέργειας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες στην ευρύτερη
γεωγραφική περιοχή του δήμου Μοσχάτου έδειξαν ότι: α) ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων ανακυ
κλώνει τα απόβλητα που παράγονται από την παραγωγική διαδικασία, και β) η ανάmυξη εφαρμογών
ανακύκλωσης εξαρτάται από το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι λόγοι που οι μικρότερες επιχειρή

σεις δεν ανακυκλώνουν είναι το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η ανακύκλωση, η έλλειψη υποδο
μής και κατάλληλης τεχνολογίας και η έλλειψη κινήτρων και πληροφόρησης.
Επίσης, ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων εξέφρασε την πρόθεση να χρησιμοποιήσει στην πα
ραγωγική του διαδικασία παραπρο"ίόντα άλλων παραγωγικών μονάδων. Ως ισχυρότερο κίνητρο εκ
φράστηκε το οικονομικό όφελος (χρηματικές ενισχύσεις, μείωση δαπανών για πρώτες ύλες) ενώ ο
κυριότερος περιορισμός είναι η χαμηλή ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούν οι δυσκολίες εφαρμογής των προτύπων βιομηχανικής οικολο
γίας που σχετίζονται κυρίως με το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, τη δυσκολία ποσοτικοποίησης

των παραγόμενων αποβλήτων και την επικρατούσα καχυποψία στην αποκάλυψη στοιχείων, σε συν
δυασμό με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο χρέωσης <<Περιβαλλοντικών» τελών από το Δήμο Μοσχά
του.
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