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Τα τελευταία χρόνια ολοένα πιο συχνά εισάγεται στο δημόσιο διάλογο η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου οικονομικού μοντέλου 

ανάπτυξης το οποίο θα περιορίζει τα απόβλητα και συνάμα θα τα αξιοποιεί με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία ώστε να 

ελαχιστοποιείται το περιβαλλοντικό κόστος. 

Δυστυχώς η χώρα μας έχει βρεθεί σε θέσεις ουραγών εντός της Ε.Ε σε αυτή τη διαδικασία μετάβασης στην κυκλική οικονομία, 

μια σχεδόν παράλληλη ιστορία άλλων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητα τους.  

Η συμβολή της ακαδημαϊκής κοινότητας όχι μόνο μέσω των θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων τις οποίες αποκτούν τα μέλη της 

αλλά ως κοινωνός της διαδικασίας υποκίνησης των πολιτών να συμβάλλουν και να κατανοήσουν αυτή τη μετάβαση κρίνεται 

επιβεβλημένη. 

Σε μία χώρα όπως η δική μας όπου ένα μεγάλο ποσοστό προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούμε είναι εισαγόμενα θα έπρεπε να 

εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο την υπολειμματική τους αξία με την επαναχρησιμοποίηση τους ή την ορθή ανακύκλωση τους. 

Συμβαίνει κάτι τέτοιο με βάση τη δική σας εμπειρία; 

Αυτήν την απάντηση δεν πρέπει να μας την δώσουν οργανισμοί, κράτη, υπερεθνικοί σχηματισμοί και πρόσωπα από άλλα κράτη 

όπως έχει συμβεί στο παρελθόν για άλλα σημαντικά προβλήματα. Απαιτείται η συνέργεια, η αρωγή και η βούληση της κοινωνίας 

και της πολιτείας ώστε να μην χαθεί ακόμη μία ευκαιρία για την ελληνική οικονομία η οποία ακόμη υστερεί σε κάποιους δείκτες 

σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της ΟΝΕ.  

 



 

Τα στερεά μη επικίνδυνα σιδηρούχα και μη σιδηρούχα απόβλητα σε σχέση με τα υπόλοιπα απόβλητα φαίνεται ότι 

αποτελούν την εξαίρεση με τις επιδόσεις τις οποίες παρουσιάζουμε ως χώρα κυρίως γιατί έχουν πολλή καλή εμπορική 

αξία. Παρόλα αυτά εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Υπάρχουν και εδώ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης καθώς μη 

ορθή εφαρμογή των νόμων και παραλείψεις μπορεί να δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό προκαλώντας αδυναμία 

των επιχειρήσεων να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και απώλεια εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. 

Η στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας εξασφαλίζοντας φθηνότερες σε σχέση με τις 

εισαγόμενες και ποιοτικές Α ύλες είναι ακόμη ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδηθεί.  

Το παρόν εισαγωγικό κείμενο δίδεται εν προκειμένου ο κάθε αναγνώστης του να υποκινηθεί να μάθει όσα περισσότερα 

μπορεί και να κάνει μία αρνητική κριτική σε όσα έχουν συντελέσει σε αυτό που αντιλαμβάνεται να συμβαίνει σήμερα 

σχετικά με την ανακύκλωση στη χώρα μας καθώς και πώς μπορεί μέσω των γνώσεων που θα αποκτήσει να προτείνει 

μεθόδους βελτίωσης της. Στη συζήτηση θα επικεντρωθούμε κυρίως στην ανακύκλωση των στερεών μη επικινδύνων 

μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων. 
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