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ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΖΑΐΜΗ

ΤΟ 
“ΠΡΆΣΙΝΟ” 

ΣΤΟΙΧΗΜΆ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΗΣ

* Το ρεπορτάζ έγινε στο πλαίσιο του
 workshop Dialoggers που διοργάνωσε το 

Ίδρυμα Konrad Adenauer, με την συμμετοχή
 νέων Ελλήνων και Γερμανών

 δημοσιογράφων.
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Π
Πρόκειται για μια ιδι-
ωτική πρωτοβου-
λία η οποία εντάσσε-
ται στο πολύπλευρο 
πρόγραμμα εταιρικής 
υπευθυνότητας του 
ομίλου Coca – Cola, ο 
οποίος επιστρατεύ-
ει τη βοήθεια του Δή-
μου Θεσσαλονίκης 
και της Οικολογι-
κής Εταιρείας Ανακύ-
κλωσης για να ελαχι-
στοποιηθεί ή ακόμη 
και να μηδενιστεί ο 
όγκος των απορριμ-
μάτων που μολύνουν 
τους διαφορετικούς 

κύκλους ζωής της συ-
μπρωτεύουσας. Η ση-
μαντική αυτή κίνη-
ση για τα… σκουπίδια, 
περιλαμβάνει τρεις 
βασικούς άξονες. Τον 
πρώτο άξονα αποτε-
λούν τα έργα παρέμ-
βασης στο Δήμο, δεύ-
τερος άξονας είναι η 
εκπαίδευση και ευ-
αισθητοποίηση της 
νέας γενιάς σε θέμα-
τα συνυφασμένα με 
το περιβάλλον και 
την κυκλική οικονο-
μία, ενώ ο τρίτος άξο-
νας αφορά στην αλλα-
γή της συμπεριφοράς 
των πολιτών.

ZERO WASTE ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Αν μη τι άλλο το πρόγραμ-
μα της Coca – Cola για τη 
Zero Waste προοπτική 
της Θεσσαλονίκης είναι 
φιλόδοξο. 

Μολοντούτο η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, σε έκθεσή της 
που είδε το φως της δημο-
σιότητας τον Σεπτέμβριο 
του 2018, έχει κατατάξει 
την Ελλάδα σε μια κατη-
γορία 14 χωρών της Ευρώ-
πης που είναι απίθανο να 
έχουν πραγματοποιήσει 
τον στόχο της ανακύκλω-
σης του 50% -πολλώ μάλ-
λον το 100%- των αστικών 
τους απορριμμάτων που 
έχει τεθεί έως το 2020.
Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι αρκετά τεχνι-
κές αλλά όχι χωρίς ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον καθώς απαι-
τεί από τα κράτη-μέλη να 
υπάρξουν συνέπειες για 
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τους δήμους που δεν επι-
τυγχάνουν τους στόχους, 
την εισαγωγή μέτρων για 
τη σταδιακή μείωση της τα-
φής απορριμμάτων, να γί-
νει άμεσα υποχρεωτικός ο 
διαχωρισμός των βιο-απο-
βλήτων και να καθορίσει η 
κάθε χώρα το ελάχιστο επί-
πεδο υπηρεσιών που κάθε 
δήμος οφείλει να προσφέ-
ρει.

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η συμπρωτεύουσα τα 
τελευταία χρόνια παρουσι-
άζει ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά σχετικά με τη διαχεί-
ριση των απορριμμάτων. 

«Στην Ελλάδα εν γένει εί-
μαστε αρκετά πίσω σε ό,τι 
αφορά τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, ενώ η Θεσ-
σαλονίκη πριν μερικά χρό-
νια βρίσκονταν σε μηδενι-
κά επίπεδα ανακύκλωσης. 
Πέρσι όμως καταφέραμε να 

γίνουμε η πρώτη ελληνική 
πόλη σε ποσοστά ανακύ-
κλωσης» αναφέρει χωρίς 
να κρύβει την υπερηφά-
νεια του ο Δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης, Γιάννης Μπου-
τάρης, ο οποίος δεν θα 
είναι εκ νέου διεκδικητής 
του δημαρχιακού θώκου 
της νύφης του Θερμαϊκού.
Στη συνέχεια προσθέτει: 
«ανακυκλώνουμε περίπου 
το 20% ποσότητας 250.000 
τόνων απορριμμάτων τον 
χρόνο»,  σημειώνοντας 
όμως πως ακόμα και αυτό 
δεν είναι αρκετό. Στη Θεσ-
σαλονίκη παράγεται το 9% 
των αστικών απορριμμά-
των που παράγονται συνο-
λικά στην Ελλάδα. Ωστόσο, 
τα τελευταία χρόνια έχουν 
γίνει σημαντικές προσπά-
θειες για την βελτίωση των 
υποδομών.
Η Αντιπεριφερειάρχης της 
Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, Βούλα Πα-
τουλίδου, αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ότι: «Είμαστε η 
πρώτη Περιφέρεια που δη-
μιούργησε τον Φορέα Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων, ο 
οποίος με τη λειτουργία του 
έχει κατορθώσει να αντιμε-
τωπίζει αποτελεσματικά  τη 
διαχείριση των απορριμμά-
των σε τοπικό αλλά και πε-
ριφερειακό επίπεδο. Παράλ-
ληλα, έχουμε εγκρίνει και 
εφαρμόζουμε τον Περιφερει-
ακό Σχεδιασμό για την δια-
χείριση των απορριμμάτων 
και σε συνεργασία με τους 
δήμους προωθούμε δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης των πολιτών σε θέ-

ματα διαχείρισης απορριμ-
μάτων και ανακύκλωσης». 
Στη συνέχεια η ίδια τονίζει 
πως μέσα από το επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 
έχουν διασφαλιστεί πόροι 
90 εκατομμυρίων ευρώ για 
έργα και υποδομές που σχε-
τίζονται με τη διαχείριση των 
απορριμμάτων. «Τα νέα έργα 
θα περιλαμβάνουν δράσεις 
διαχείρισης βιοαποβλήτων, 
δομές οικιακής κομποστο-
ποίησης, δίκτυα χωριστής 
συλλογής και κομποστοποί-
ηση βιοαποβλήτων, όπως 
επίσης και νέα έργα για τη 
δημιουργία και δικτύωση 
Πράσινων Σημείων» επιση-
μαίνει η Αντιπεριφερειάρ-

χης κλείνοντας.
Στον αντίποδα η υπόλοιπη 
Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι 
συνολικά παράγει λιγότερα 
απορρίμματα από τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο, ίσως λόγω 
του μεγέθους της, συνεχίζει 
να παραμένει ο “κακός μα-
θητής” της Ευρώπης σε ότι 
αφορά την ανακύκλωση και 
τη διαχείριση αποβλήτων.

Περιβάλλον    R

ΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η ΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ 
MOMENTUM ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ, ΣΕ ΜΙΑ ΧΏΡΑ ΟΠΏΣ 
Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ 
ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ZERO WASTE (ΜΗΔΕΝΙΚΏΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΏΝ)  ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ. ΏΣΤΟΣΟ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΝΑ ΔΏΣΕΙ ΤΟ “ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ” 
ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΡΙΖΙΚΑ ΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΏΝ ΠΟΛΙΤΏΝ ΣΕ 
Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΏΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΏΝ.

ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ, 
“ΠΡΑΣΙΝΗ” ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Το πρόγραμμα Zero Waste 
Cities αποτελεί ουσιαστικά 
μια οδική χάρτα για ενέρ-
γειες και παρεμβάσεις στη 
διαχείριση των απορριμ-
μάτων της Θεσσαλονίκης, 
μέσα από ένα ολοκληρω-
μένο σχέδιο πρόληψης. 

Σημαντική παρέμβαση απο-
τελεί και το πρόγραμμα για 
την ανακύκλωση (χαρτί, γυα-
λί, αλουμίνιο και πλαστικό) σε 
όλο το παραλιακό μέτωπο.
Επιπλέον, σύμφωνα με την 
Coca – Cola οι κάτοικοι της 
Θεσσαλονίκης θα έχουν τη 
δυνατότητα να ενημερω-
θούν για την ανακύκλωση 
και την κυκλική οικονομία 
σε ένα “πρότυπο διαδραστι-
κό κέντρο ανακύκλωσης και 
ενημέρωσης”. Το 2019-2020 
αναμένεται να λάβει χώρα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για την ανακύκλωση, δρά-
ση που εντάσσεται στο πλαί-
σιο δημιουργίας του πρώτου 
Zero Waste Σχολείου και Πα-
νεπιστημίου. Τέλος, η δράση 
«Print Your City», αποδεικνύ-
ει έμπρακτα τις εφαρμογές 
των ανακυκλωμένων υλι-
κών.

EΛΛΑΔΑ: "ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ" ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ...
Παραγωγή απορριμάτων (σε εκάτ. τόνους) στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Παραγωγή απορριμάτων στην Ελλάδα Παραγωγή απορριμάτων στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (μέσος όρος)

Πηγή: Eurostat / Επεξεργασία: Παναγιώτης Ζαΐμης
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Τ O ΠΛΕΓΜΑ 
ΔΡΑΣΕΏΝ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
COCA -COLA, 

ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRINT 
YOUR CITY, ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΏΝΕΙ ΤΗΝ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΏΤΕΥΟΥΣΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΤΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥΣ. 

Πρόκειται για μια ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσα πε-
ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή  δ ρ α σ τ η -
ριότητα κατά την οποία 
κατασκευάζονται αστικά 

έπιπλα (π.χ. καθίσματα – 
παγκάκια) με τη χρήση 
ενός 3D εκτυπωτή. Η πρώ-
τη ύλη για την κατασκευή 
του αστικού εξοπλισμού 
δεν είναι άλλη από ανα-
κυκλωμένο πλαστικό.
Με αυτό τον τρόπο η ομάδα 
σχεδιασμού του Print Your 
City, The New Raw, προ-
σκαλεί τους κατοίκους της 
Θεσσαλονίκης μέσα από 
μια ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα να επιλέξουν έπιπλα 
που καλύπτουν τις ανά-
γκες τους και να τα τοποθε-
τήσουν σε σημεία της πό-
λης που επιθυμούν. 

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΠΟΥ ΠΕΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ Η 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΔΡΑ

Προς το παρόν, φαίνεται 
πως το πρόγραμμα εται-
ρικής υπευθυνότητας της 
Coca – Cola έχει κερδίσει 
τις εντυπώσεις των κατοί-
κων της Θεσσαλονίκης. 

Ιδιαίτερα τα αστικά καθί-
σματα που έχουν τοποθε-
τηθεί στη Νέα Παραλία εν-
θουσιάζουν, με πολλούς 
Θεσσαλονικείς να νιώ-
θουν πως βρίσκονται «στο 
σαλόνι του σπιτιού τους, 
αλλά έχοντας… πανοραμι-
κή θέα».
Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος 

Θεσσαλονίκης από την 
πρώτη στιγμή, ένθερμα 
υποστήριξε την προοπτική 
Zero Waste που παρουσία-
σε η πολυεθνική εταιρεία. 
Ειδικότερα, ο κ. Μπουτά-
ρης επανέλαβε την πρόθε-
σή του να αυξήσει τους φό-
ρους για τους παραβάτες: 
«Φυσικά και θα αυξήσουμε 
τους φόρους για όσους δεν 
ακολουθούν τους κανονι-
σμούς που έχουν θεσμοθε-
τηθεί για το περιβάλλον», 
λέει χαρακτηριστικά. Την 
ίδια στιγμή ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης υποστηρίζει 
ακράδαντα ότι «οι δράσεις 
εταιρικής υπευθυνότητας 
επιφέρουν ισορροπία μετα-
ξύ του κέρδους των επιχει-
ρήσεων και το όφελος της 
κοινωνίας. Μέσω αυτών 
των δράσεων οι επιχειρή-
σεις δίνουν χρήματα  πίσω 
στους καταναλωτές. Φυσι-
κά όχι μέσω φόρων, γιατί 
κανείς δεν ξέρει που πάνε 
τα λεφτά από τους φόρους. 
Με αυτόν τον τρόπο ο κα-
ταναλωτής ξέρει ότι μέρος 

R     Περιβάλλον

των χρημάτων του πηγαί-
νει σε προγράμματα όπως 
το Zero Waste για τη διαχεί-
ριση των απορριμμάτων».
Αυτή όμως δεν είναι μια 
άποψη που συμμερίζονται 
όλοι στη Θεσσαλονίκη. Η 
Πανελλαδικη Ομοσπονδία 
Εργατοϋπαλλήλων Εμφια-
λωμένων Ποτών (ΠΟΕΕΠ) 
που από το 2012 διαμαρτύ-
ρεται και μποϊκοτάρει την 
Coca – Cola για το “λουκέτο” 
στις γραμμές παραγωγής 
στο εργοστάσιο της Θεσ-
σαλονίκης πιστεύει πως το 
πρόγραμμα Zero Waste εί-
ναι μια ακόμα προσπάθεια 
του ομίλου να καλύψει την 
απουσία του από την πόλη. 

Ωστόσο πέρα από αυτή τη 
χρόνια διαμάχη, δεν προ-
κύπτει καμία έντονη αντί-
δραση εναντίον του προ-
γράμματος για τη μείωση 
των απορριμμάτων.

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΓΙΑ “ΠΡΑΣΙΝΗ” ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η Coca – Cola δεν είναι ο 
μοναδικός φορές ο οποίος 
εφαρμόζει δράσεις με όρα-
μα μια Θεσσαλονίκη μηδε-
νικών απορριμμάτων. 

Ήδη από το 2014 ο Πε -

ριφερειακός Σύνδεσμος 
Φορέων Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων (ΦΟΣ-
ΔΑ) Κεντρικής Μακεδο-
νίας είναι ένα εργαλείο 
της αυτοδιοίκησης για 
την βέλτιστη διαχείρι-
ση των απορριμάτων των 
3 8  Δ ή μ ω ν  τ η ς  Κ ε ν τ ρ ι -
κής Μακεδονίας, συμπε-
ριλαμβανομένου και της 
Θεσσαλονίκης. Ο συγκε-
κριμένος φορέας αποτε-
λεί  μια ουσιαστική πα-
ρέμβαση για την αύξηση 
του κοινωνικού οφέλους 
και την τοπική ανάπτυξη 
της περιοχής, καθώς με 
άξονα τη διεθνή εμπει-
ρία, την καινοτομία, την 

αξιοποίηση σύγχρονων 
τεχνολογιών, τον οικολο-
γικό σχεδιασμό και την 
βιομηχανική συμβίωση 
προσπαθεί να υλοποιήσει 
το όραμα για Zero Waste.
Στο πλαίσιο των δράσε-
ω ν  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η ς 
και πρόληψης ο ΦΟΣΔΑ 
πραγματοποιεί περιβαλ-
λοντική ενημέρωση στα 
σχολεία και μέχρι στιγ-
μ ή ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α π ό 
100.000 μαθητές, καθη-
γητές και δάσκαλοι όλων 
των εκπαιδευτικών βαθ-
μίδων έχουν συμμετάσχει 
στο πρόγραμμα. Η ενη-
μέρωση πραγματοποιεί-
ται από ομάδα εκπαιδευ-

Επιχειρήσεις    R

όμενων συνεργατών του 
ΦΟΣΔΑ. «Για τα μικρά παι-
δ ι ά  έ χ ο υ μ ε  κ ι ν ο ύ μ ε ν α 
σχέδια και εικονογραφη-
μένα βιβλία τα οποία πα-
ρουσιάζουμε στα σχολεία 
της περιοχής,  για τους 
έφηβους κάνουμε σεμι-
νάρια με οπτικοακουστι-
κό υλικό και μοιράζουμε 
ενημερωτικά φυλλάδια» 
λέει η Eλίνα Μουρατίδου, 
η υπεύθυνη του γραφεί-
ου του Προέδρου ΦΟΣΔΑ 
κεντρικής Μακεδονίας, η 
οποία μάλιστα σχολιάζει 
πως «όσες  περισσότερες 
περιβαλλοντικές φωνές 
δρουν στην περιοχή τόσο 
το καλύτερο».

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΏΣ... ΑΣΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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