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I.

Διζαγωγή

Τν πξώην λνκηθό πιαίζην γηα ηε δηάζεζε απνβιήησλ ζηε Γεξκαλία αλαπηύρζεθε ζε νξηζκέλα
κέξε ηεο ρώξαο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα. Ο πξώηνο εζληθόο λνκηθόο θαλνληζκόο
δεκηνπξγήζεθε ην 1972 κε ηε ζέζπηζε ηνπ λόκνπ πεξί δηάζεζεο απνβιήησλ. Απηόο
εμεηδηθεύηεθε πεξαηηέξσ κέζσ αλαζεσξήζεσλ θαη πξνζαξκνγώλ ζηνλ ηζρύνληα λόκν πεξί
αλαθύθισζεο. Από ηόηε ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ άιιαμε ζεκαληηθά. Ο βαζηθόο ζηόρνο
πιένλ είλαη ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε ηξόπν
θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ. Η βηώζηκε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ
θιίκαηνο θαζώο θαη ε απνδνηηθόηεηα ησλ πόξσλ δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθό ξόιν ζηε
δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ.
Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηελ αλαθύθισζε ζηε Γεξκαλία:







Κάζε Γεξκαλόο παξάγεη πεξίπνπ 450 θηιά ζθνππίδηα εηεζίσο θαηά κ.ό.
Σηε Γεξκαλία αλαθπθιώλεηαη πεξίπνπ ην 80% ησλ ζθνππηδηώλ. Γηα ηηο ειεθηξνληθέο
ζπζθεπέο ην πνζνζηό είλαη αθόκα κεγαιύηεξν
Πεξίπνπ έλα 10% ησλ ζθνππηδηώλ θαίγνληαη θαη ε παξαγόκελε ζεξκόηεηα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε θηηξίσλ ή λεξνύ
Πεξηζζόηεξν από ηα 2/3 ηνπ ραξηηνύ ζηε Γεξκαλία παξαζθεπάδεηαη από
αλαθπθισκέλν ραξηί. Τα ράξηηλα θνπηηά θαηαζθεπάδνληαη αθόκα θαη ζην 100% ηνπο
από αλαθπθισκέλν ραξηί.
300.000 δνρεία ζπιινγήο γηα αλαθύθισζε γπαιηνύ δηαηίζεληαη ζε όιε ηε Γεξκαλία.

Αποφυγή

Παραγωγή

Αγορά

Επεξεργαςία

Χρήςη

Συλλογή

Απόρριψη
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II.

Γιατείριζη αποβλήηων

Σύκθσλα κε έξεπλεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (92%) ησλ Γεξκαλώλ θαηαλαισηώλ,
πηζηεύεη όηη ν δηαρσξηζκόο ησλ απνβιήησλ είλαη ζσζηόο θαη ππνζηεξίδεη ηελ αλαθύθισζε
απνξξηκκάησλ. Γηα λα αμηνπνηεζεί κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν απηή ε δπλακηθή θαη γηα
λα κπνξέζεη ε ζύγρξνλε αλαθύθισζε λα αλαπηύμεη κηα επίδξαζε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ
νη Γεξκαλνί πνιίηεο αθνινπζνύλ απινύο θαλόλεο ζπιινγήο θαη δηαρσξηζκνύ ησλ
απνβιήησλ, θαζόηη όηαλ πξόθεηηαη γηα ζσζηή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ρξεηάδεηαη
πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη θξνληίδα από όινπο. Γηα ηνπο πνιίηεο ζηε Γεξκαλία είλαη
ζαθέο όηη ηα απόβιεηα ζπιιέγνληαη ζσζηά θαη δηαρεηξίδνληαη κέζσ κηαο καθξάο δηαδηθαζίαο
ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία θαη ζηε λνκνζεζία πεξί απνβιήησλ. Ο δηαρσξηζκόο
απνβιήησλ ζηε Γεξκαλία είλαη πνιύ απιόο θαη πεξηιακβάλεη πέληε θαηεγνξίεο:






Διαθξηέο ζπζθεπαζίεο από πιαζηηθό, αινπκίλην, ιεπθνζίδεξν ή ζύλζεηα πιηθά όπσο
θνπηηά αλαςπθηηθώλ
Αλαθπθινύκελν Γπαιί
Φαξηί θαη ραξηόλη
Βηνινγηθά απόβιεηα
Υπόινηπα απόβιεηα

Γηα θάζε έλαλ από απηνύο ηνπο ηύπνπο απνξξηκκάησλ δηαηίζεληαη μερσξηζηά δνρεία
ζπιινγήο κε δηαθνξεηηθό ρξώκα.
Η επεμεξγαζία θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ζε λέα πξντόληα όρη κόλν
νινθιεξώλεη ηνλ θύθιν ηεο αλαθύθισζεο, αιιά δεκηνπξγεί επίζεο ιηγόηεξε πεξηβαιινληηθή
ξύπαλζε: ιηγόηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, κεησκέλε επίδξαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, ρακειόηεξε θαηαλάισζε νξπθηώλ πόξσλ, ιηγόηεξε όμπλζε ηνπ λεξνύ θαη ηνπ
εδάθνπο θαη επηξνθηζκό ηνπ εδάθνπο. Καη όια απηά επηηπγράλνληαη απιώο κε ην ζσζηό
δηαρσξηζκό ησλ απνξξηκκάησλ.
Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο
απνξξηκκάησλ είλαη ε πεξίπησζε ηεο «Berliner StadtReinigung», κηαο από ηηο επηρεηξήζεηο
παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ γηα ηελ πόιε ηνπ
Βεξνιίλνπ. Η BSR αλαιακβάλεη ηε ζπιινγή απνξξηκκάησλ, ηνλ θαζαξηζκό ηνπ δξόκνπ θαη
ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ. Με πεξίπνπ 5400 ππαιιήινπο , ε εηαηξεία είλαη έλαο από ηνπο
κεγαιύηεξνπο εξγνδόηεο ζην Βεξνιίλν θαη ε κεγαιύηεξε δεκνηηθή εηαηξεία δηαρείξηζεο
απνβιήησλ ζηε Γεξκαλία. Φξνληίδεη γηα νηθηαθά, νξγαληθά θαη νγθώδε απόβιεηα ζην
Βεξνιίλν θαη είλαη επίζεο ππεύζπλε γηα ηελ εθθέλσζε ησλ αλαθπθιώζηκσλ θάδσλ ζε
νξηζκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο. Δπηπιένλ, νη εξγαδόκελνη δηαηεξνύλ ηνπο δξόκνπο θαη ηηο
πιαηείεο θαζαξέο θαη εμαζθαιίδνπλ αζθαιείο δξόκνπο ην ρεηκώλα.
Δπηπιένλ, ε BSR ιεηηνπξγεί, κεηαμύ άιισλ, κία κνλάδα απνηέθξσζεο απνβιήησλ κία
κνλάδα βηναεξίνπ θαη 15 θέληξα αλαθύθισζεο. Γηαηεξεί ηζηνζειίδα κε πιεξνθνξίεο θαη
δίλεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνιηηώλ. Σηελ ηζηνζειίδα ππάξρεη θαη κηα κηθξή εθαξκνγή
ζηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη έλα αληηθείκελν θαη λα δεη πνπ κπνξεί λα ην
απνξξίςεη. Δπηπξόζζεηα πξνζθέξνληαη ηειέθσλα εμππεξέηεζεο θνηλνύ, θαζώο θαη θόξκα
ζπκπιήξσζεο γηα ηελ παξαιαβή νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ από θαηνηθίεο. Τέινο εμαηξεηηθό
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη πξνζθέξνληαη μελαγήζεηο ζε γθξνππ επηζθεπηώλ (ζε
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αλαζηνιή ιόγσ θνξσλντνύ) θαη ε δσξεάλ παξνρή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε λένπο
θαη καζεηέο.

III.

Τποδομές

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη πεξηζζόηεξνη Γεξκαλνί δηαρσξίδνπλ ηα ζθνππίδηα έηζη ώζηε λα
κπνξνύλ λα ηα αλαθπθισζνύλ. Κάζε ζπίηη ελδέρεηαη λα δηαζέηεη αθόκα θαη δηαθνξεηηθά
δνρεία απνξξηκκάησλ γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ζθνππηδηώλ. Τόζν εληόο θάζε δηακεξίζκαηνο
όζν θαη κεγαιύηεξνπο θάδνπο εληόο ησλ πνιπθαηνηθηώλ (ζπλήζσο ζηνπο ππόγεηνπο ρώξνπο).
Οη θάδνη γηα απνξξίκκαηα γπαιηνύ βξίζθνληαη θαη ζηνπο δξόκνπο. Μπνξεί θαλείο λα
αλαθπθιώζεη παιηέο κπαηαξίεο ζε θαηαζηήκαηα θαη ειεθηξνληθά απνξξίκκαηα ζε έλα
«θέληξν αλαθύθισζεο». Τα «θέληξα αλαθύθισζεο» ή «απιέο αλαθύθισζεο» (recycling –
Hof) είλαη εηδηθνί ρώξνη ζπιινγήο, δηαθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηνπο
νπνίνπο εξγάδνληαη άηνκα επηθνξηηζκέλα κε αξκνδηόηεηεο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο αιιά
επίζεο είλαη θαη πξνζβάζηκα ζηνλ θόζκν πνπ ζέιεη λα αλαθπθιώζεη δηάθνξα είδε: ξνύρα,
ηζάληεο, γπαιί ή αθόκα θαη κεγαιύηεξα αληηθείκελα όπσο παιηά πνδήιαηα. Τα νγθώδε
νηθηαθά απνξξίκκαηα είηε παξαιακβάλνληαη από ηδησηηθέο εηαηξείεο από ηα ζπίηηα είηα
απνξξίπηνληαη ζηα κεραληθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο (απηό-παξάδνζε νγθσδώλ απνβιήησλ
θαη νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ).

IV.

Γιατείριζη Πλαζηικού

Τα πιαζηηθά απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ηεο νηθνλνκίαο ηεο αλαθύθισζεο θαη
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζηε Γεξκαλία θαη κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία. Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο
ηδηαίηεξεο απηήο ύιεο ε νπνία είλαη πνιύ ρξήζηκε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ,
σζηόζν δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην ηέινο ηεο δσήο ηεο. Γηα ην ραξηί, ην γπαιί θαη ηα
νξγαληθά απόβιεηα δελ ηζρύεη ην ίδην δηόηη ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο επεμεξγάδνληαη
θαη επαλαρξεζηκνπνηνύληαη.
Σύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα δηπιαζηάζηεθε ε εηήζηα θαηαλάισζή
ηνπ πιαζηηθνύ ζηε Γεξκαλία ζηα 25,4 θηιά θαηά θεθαιή. Ο ιόγνο είλαη όηη έρνπλ απμεζεί ηα
κεκνλσκέλα θαη ειηθησκέλα λνηθνθπξηά ηα νπνία αγνξάδνπλ κηθξόηεξα παθέηα. Υπάξρεη
επίζεο κηα ηάζε πξνο ηα ηειηθά πξντόληα πνπ ζπζθεπάδνληαη ζε πιαζηηθό θαη άιιε κηα ηάζε
γηα δηαδηθηπαθέο παξαγγειίεο θαη απνζηνιή παθέησλ, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε πεξηζζόηεξν
πιηθό ζπζθεπαζίαο. Σηελ ίδηα έξεπλα αλαθέξεηαη όηη ην 60% ηνπ πιαζηηθνύ θαίγεηαη ηειηθά
σο ππνθαηάζηαην θαύζηκν ζηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ εθπέκπνληαο κεγάιεο πνζόηεηεο
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηνμίλεο. Από ην ππόινηπν 40% έλα κέξνο ηνπ εμάγεηαη ζην
εμσηεξηθό θαη άιιν έλα κέξνο (πεξίπνπ 4%-5%) απνηεθξώλεηαη θαζώο είλαη βξώκηθν ή
απνηειείηαη από πνιιαπιά επίπεδα.
Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ππήξρε κηα πξνηίκεζε ζηηο ζπζθεπαζίεο «πνιιαπιώλ επηπέδσλ»
όπσο αλαθέξνληαη, νη νπνίεο απνηεινύληαη από δηαθνξεηηθά πνιιαπιά επίπεδα πιαζηηθήο
ύιεο, δηαθνξεηηθά όκσο κεηαμύ ηνπο. Τν πιηθό απηό κπνξεί λα είλαη πην νηθνλνκηθό, σζηόζν
δελ είλαη αλαθπθιώζηκν δηόηη ηα δηαθνξεηηθά απηά είδε πιαζηηθνύ είλαη ζπληεγκέλα κεηαμύ
ηνπο θαη αδηαρώξηζηα. Δλ ηέιεη κόλν έλα 17% ησλ θαζαξώλ πιαζηηθώλ αλαθπθιώλεηαη εληόο
Γεξκαλίαο.
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Πίνακας 1: Υρήζη ανακσκλωμένων πλαζηικών ζηη Γερμανία (2017)

Σύκθσλα κε κειέηε από ηε βηνκεραλία ρεκηθώλ θαη θξνληίδαο απνξξηκκάησλ αλέδεημε όηη ην
αλαθπθισκέλν πιαζηηθό έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ηώξα πνιύ κε θεηδώ ζηε Γεξκαλία. Τν
αλαθπθισκέλν πιαζηηθό απνηεινύζε ην 2017 κόιηο ην 12% ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο
πιαζηηθνύ πνπ έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία ζε απηήλ ηε ρώξα - ζρεδόλ 1,8 εθαηνκκύξηα ηόλνη
(βι. Πίλαθα 2). Σηνλ Πίλαθα 2 βιέπνπκε πσο ρξεζηκνπνηήζεθε ην απηό ην αλαθπθισκέλν
πιαζηηθό. Αληίζεηα, ην πνζνζηό ησλ λέσλ πιαζηηθώλ ήηαλ πάλσ από 12 εθαηνκκύξηα
ηόλνπο.
Ο γερμανικός νόμος περί ζσζκεσαζίας (Verpackungsgesetz 2019 Deutschland):
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλαθύθισζεο ησλ πιαζηηθώλ, ε Γεξκαλία έρεη
ζέζεη ζε ηζρύ ην λέν λόκν πεξί δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηώλ. Απηόο κεηαμύ άιισλ ζέηεη δείθηεο
ζηόρνπο γηα ηελ αλαθύθισζε πιαζηηθνύ ζηε ρώξα. Όληαο ζε ηζρύ από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ
2019, έρεη πξνβιέςεη πνζνζηό αλαθύθισζεο 63% γηα όια ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά από ην
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2019 ελώ γηα ηα πιαζηηθά αθόκα θαη 90%, από ην 2022 θαη έπεηηα. Μέρξη ζηηγκήο ε
αλαθύθισζε πιαζηηθώλ θηάλεη ζην 36%. Ωζηόζν, ε πνζόζησζε απηή αλαθέξεη κόλν πόζα
πιηθά πξέπεη λα ηξνθνδνηεζνύλ ζην ζύζηεκα αλαθύθισζεο, αιιά όρη πόζν πξαγκαηηθά
αλαθπθιώλεηαη.
Πίνακας 2: Ποζοζηά ζηότοι ανακύκλωζης ζύμθωνα με ηο Γερμανικό νόμο

Από πιεπξάο θηλήηξσλ πξνο ζηνπο θαηαλαισηέο, ελδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ην γεγνλόο
όηη ηα πιαζηηθά κπνπθάιηα ελζσκαηώλνπλ ζηελ ηειηθή ηηκή ηνπο έλα πξόζζεην
πεξηβαιινληηθό θόζηνο «ζπζθεπαζίαο» ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ θαηαλαισηή όηαλ
επηζηξέθεη ηηο πιαζηηθέο θηάιεο ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο αλαθύθισζεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο
ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο γπάιηλεο θηάιεο. Τέινο, ζε όηη αθνξά ζην
πιαζηηθό ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ε πξώηε θαη θύξηα νδεγία από ηνπο εηδηθνύο αιιά θαη
ηηο αξκόδηεο αξρέο ζηε Γεξκαλία ζρεηηθά κε ην πιαζηηθό δελ είλαη απιώο ε πξνηξνπή γηα
αλαθύθισζή ηνπ. Δίλαη κέγηζηε θαηά ην δπλαηόλ απνθπγή ηνπ.
Η παξνύζα θξίζε ηνπ θνξσλντνύ, δελ κπνξνύκε λα πνύκε όηη πξνθάιεζε ηδηαίηεξεο
κεηαβνιέο νύηε θαη όηη επεξέαζε ηδηαίηεξα ηηο δηαδηθαζίεο αλαθύθισζεο θαη δηαρείξηζεο
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απνβιήησλ. Σηελ πξσηεύνπζα νη ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη
απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ έρνπλ πξνζαξκόζεη θαη ηα σξάξηα απνθνκηδήο ησλ
απνξξηκκάησλ από ηηο θαηνηθίεο αιιά θαη ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ αλαθύθισζεο,
έηζη ώζηε λα κε δεκηνπξγείηαη ζπκθόξεζε. Δηδηθέο νδεγίεο έρνπλ εθδνζεί από ην
Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο γηα ηελ απόξξηςε αληηθεηκέλσλ από άηνκα
πξνζβεβιεκέλα από COVID-19. Ωζηόζν δελ κπνξεί λα εηπσζεί όηη ε δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο
απνβιήησλ επεξεάζηεθαλ ηδηαίηεξα από ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο.
Σύνταξη: Δςστπάτιορ Κανέλληρ, ΠΔ Α΄ Γιοικητικού – Οικονομικού, Αποσπασμένορ στο
Γπαυείο ΟΔΥ Βεπολίνος
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