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διαχείριση αποβλήτων από τα οχήµατα, Εκπαίδευση για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων
οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εµπειρική έρευνα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατά τις διαδικασίες επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων παράγονται
απόβλητα. Επίσης απόβλητα γίνονται τα ίδια τα οχήµατα κατά το τέλος του κύκλου της ζωής τους.
Λαµβάνοντας υπόψη την ένταση και έκταση της χρήσης των οχηµάτων, η πολιτεία ανέπτυξε
νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο προσδιορίζει διαδικασίες διαχείρισης αυτών των αποβλήτων στα
πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Από το πλαίσιο αυτό προδιαγράφεται ένα απαραίτητο γνωστικό
υπόβαθρο και µια σειρά από επαγγελµατικές πρακτικές που είναι αναγκαία εφόδια για το
προσωπικό που εργάζεται στους χώρους επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων. Η παρούσα
εργασία εστιάζεται στη διερεύνηση του βαθµού προετοιµασίας των µαθητών της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτων, που πρόκειται να
απασχοληθούν, λόγω της ειδικότητάς τους, στους παραπάνω χώρους. Από τη διερεύνηση και
ανάλυση των αντιλήψεων 206 µαθητών καταγράφεται η αποσπασµατική προετοιµασία και
προτείνεται η κατάλληλη προσαρµογή των αναλυτικών προγραµµάτων προς την κατεύθυνση της
εκπαίδευσης για την αειφορία.
ΣΚΟΠΟΣ
Πρόκειται για µια εµπειρική έρευνα καταγραφής των αντιλήψεων µαθητών της Α΄ τάξης του 2ου
κύκλου ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτων Μ.Σ.Α. Ηµερήσιων και Εσπερινών
ΤΕΕ αντίστοιχα, σχετικά µε τη για την διαχείριση αποβλήτων των οχηµάτων, µε τη χρήση
κατάλληλου ερωτηµατολογίου το οποίο κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το όχηµα αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδοµένα καταναλωτικά αγαθά στον ανεπτυγµένο κόσµο, µε
τις διαδικασίες παραγωγής και συντήρησής του να αποτελούν από τους σηµαντικότερους
οικονοµικούς κλάδους, µε προφανείς αλληλεπιδράσεις σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Η
ένταση της κατανάλωσης και χρήσης αυτού του προϊόντος, σε συνδυασµό µε τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από τις διαδικασίες παραγωγής, χρήσης, επισκευής και απόσυρσής τους, οδήγησε στην
ανάπτυξη νοµοθετικού πλαισίου που επιχειρεί να τις περιορίσει στο ευρύτερο πλαίσιο της αειφόρου
ανάπτυξης.
Η παρούσα εργασία εστιάζεται στο χώρο επισκευής και συντήρησης οχηµάτων. Για τις
δραστηριότητες αυτές, το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο (ενδεικτικά Ν. 1650/1986,
2339/2001, Π∆. 82/2004, Π∆ 115/2004, Π.∆. 109/2004, Π.∆. 116/2004):

o Προσδιορίζει τα βασικότερα απόβλητα και τα χαρακτηρίζει ως προς την επικινδυνότητά
τους (Νάκος κ.ά., 2005).
o Περιγράφει δυο βασικά διαχειριστικά σχήµατα αυτό της διαχείρισης και της εναλλακτικής
διαχείρισης. Το πρώτο αφορά στη συλλογή, µεταφορά, µεταφόρτωση, προσωρινή
αποθήκευση, αξιοποίηση και διάθεση των αποβλήτων αναφοράς. Το δεύτερο, προσδιορίζει
τις εργασίες συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των
αποβλήτων, ώστε µετά την επαναχρησιµοποίηση ή την αξιοποίηση τους να επιστρέψουν
στο ρεύµα της αγοράς ή να ανακτάται από αυτά ενέργεια, εφόσον µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα (π.χ. όταν πρόκειται για λιπαντικά). Ως «σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης» νοείται η οργάνωση σε ατοµική ή συλλογική βάση µε
οποιαδήποτε νοµική µορφή όλων των παραπάνω εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης.
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η «επαναχρησιµοποίηση» αφορά οποιαδήποτε εργασία µέσω
της οποίας τα απόβλητα χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο είχαν αρχικά
σχεδιαστεί, ενώ η «ανακύκλωση» είναι πιο ευρεία έννοια και, πέρα από τη διαδικασία
επαναχρησιµοποίησης των αποβλήτων υλικών, αφορά και στη χρήση τους για άλλους
σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας (διαδικασία χρήσης των αποβλήτων ως µέσο
παραγωγής θερµικής ή ηλεκτρικής ενέργειας και σε συµµόρφωση µε τις κείµενες διατάξεις
περί εκποµπών απαερίων καύσης).
o Καθορίζει εγκεκριµένους χώρους συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων και τις
υποχρεώσεις των εργαζοµένων στους χώρους αυτούς (π.χ., συνεργεία αυτοκινήτων). Οι
υποχρεώσεις των εργαζόµενων δεν αφορούν µόνο στο τεχνικό µέρος του διαχειριστικού
σχήµατος, αλλά και σε θέµατα λογιστικού χαρακτήρα, όπως τήρησης στοιχείων, αλλά και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων για τη συνεργασία µε τους κατόχους των οχηµάτων.
Από τα παραπάνω καθίσταται προφανής η ανάγκη κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού που
πρόκειται να εµπλακεί στις υπόψη διαδικασίες, ώστε να µπορεί να συµµετέχει στα διαχειριστικά
σχήµατα των αποβλήτων σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο. Το ρόλο αυτό καλείται να
διαδραµατίσει η επαγγελµατική εκπαίδευση η οποία (σύµφωνα µε την µέχρι πρότινος µορφή των
ΤΕΕ) παρέχει την ειδικότητα Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτων Μ.Σ.Α. οι οποίοι
αναµένεται να απασχοληθούν σε χώρους επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων.
Η διερεύνηση των αντιλήψεων των µαθητών που παρακολουθούν την ειδικότητα αυτή, λίγο πριν
την αποφοίτησή τους, αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, η
µέθοδος που ακολουθήθηκε και τα µέσα εργασίας που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η εξής:
o Καθορίστηκε το γενικότερο πλαίσιο της δηµιουργίας των αποβλήτων που αφορά κυρίως
τον τρόπο αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον και περιλαµβάνει α)
την παραγωγή-απόρριψη αποβλήτων και β) τις εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησής
τους. Το παραπάνω πλαίσιο προσαρµόστηκε στην περίπτωση των οχηµάτων, µέσω των
διαδικασιών διαχείρισης και
εναλλακτικής διαχείρισης (Ανδρεαδάκης κ.ά., 1999,
Ανδρεαδάκης κ.ά., 2000)
o Έγινε καταγραφή του κοινού πεδίου πληροφοριών, ανάµεσα στη σχολική γνώση και το
νοµοθετικό πλαίσιο, αναφορικά µε τη διαχείριση / εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
από τα οχήµατα, το οποίο καθόρισε και το πεδίο της έρευνας.
o Προσδιορίστηκε ο πληθυσµός στόχος. Αυτός αφορούσε σε 209 µαθητές της Α΄ τάξης του
2ου κύκλου (Γ΄ Λυκείου) ειδικότητας Μ.Σ.Α. Ηµερήσιων και Εσπερινών ΤΕΕ αντίστοιχα,
του νοµού Θες/νίκης. Πολλοί µαθητές των εσπερινών ΤΕΕ ήταν παράλληλα εργαζόµενοι σε
χώρους επισκευής και συντήρησης οχηµάτων, οπότε οι εργαζόµενοι µαθητές
αντιπροσώπευσαν το 38% του δείγµατος.
o Σχεδιάστηκε ερωτηµατολόγιο διερεύνησης των αντιλήψεων των µαθητών (Kohen, 1994).
Αυτό ήταν κοινό για όλους τους µαθητές στο µεγαλύτερο µέρος του, ενώ ένα ιδιαίτερο
µέρος κατέγραφε ειδικότερα θέµατα που αφορούσαν στους εργαζόµενους µαθητές. Ο
σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου περιελάµβανε, µεταξύ άλλων, τους εξής άξονες:

− θέµατα ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων οχηµάτων γενικά και ειδικότερα των
λιπαντικών, ελαστικών, συσσωρευτών, καταλυτών και των Ο.Κ.Τ.Ζ.), που είναι τα
συνηθέστερα και παράγονται στους χώρους επισκευής και συντήρησης οχηµάτων
− θέµατα επαγγελµατικής πρακτικής περί της διαχείρισης των αποβλήτων των
οχηµάτων στους χώρους επισκευής και συντήρησης οχηµάτων
− εντοπισµός άλλων πηγών διαµόρφωσης των αντιλήψεων των µαθητών πέρα από τη
σχολική εκδοχή της γνώσης (π.χ., διαφήµιση, περιοδικά κ.α.)
− εντοπισµός τυχόν παραγόντων που διαφοροποιούν τις αντιλήψεις µεταξύ
εργαζόµενων και µη εργαζοµένων µαθητών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσµατα καταγράφονται σύµφωνα µε τους άξονες που καθορίστηκαν κατά το σχεδιασµό
του ερωτηµατολογίου:
− Σε ποσοστό 90% όλοι οι µαθητές (εργαζόµενοι και µη) γνωρίζουν γενικά την έννοια των
αποβλήτων από τα οχήµατα και µπορούν να εντοπίσουν τα σηµαντικότερα από αυτά. Τα
µεγαλύτερα ποσοστά των µαθητών επίσης, (70-80% επί του συνόλου), µπορούν να
διακρίνουν την επικινδυνότητα ή µη των περισσότερων υλικών-αποβλήτων που
χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων αλλά και για τα
Ο.Τ.Κ.Ζ. Ωστόσο, µόνο το 1/3, µπορεί να συνδέσει την επικινδυνότητα των αποβλήτων από
το όχηµα, λόγω της ποιότητας και της ποσότητά τους, µε συγκεκριµένες επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Σχετικά µε τις γνώσεις βασικών εννοιών, το 1/2 του συνόλου των µαθητών
γνωρίζει το σκοπό της ανακύκλωσης αλλά δεν µπορεί να την ορίσει ορθά ως διαδικασία (να
αναφέρει τις φάσεις της), όπως και την επαναχρησιµοποίηση. Περίπου το 60% των
µαθητών γνωρίζει το στόχο και το 50% τις ενέργειες διαχείρισης των αποβλήτων γενικά,
αλλά σε ποσοστό 75%, δε γνωρίζουν την ύπαρξη του νοµοθετικού πλαισίου, που επιβάλλει
τη συστηµατική διεξαγωγή της, αλλά κρίνουν την ύπαρξή του απαραίτητη
− Καθώς στην πλειοψηφία τους οι µαθητές δε γνωρίζουν την ύπαρξη του νοµοθετικού
πλαισίου, αγνοούν τις επαγγελµατικές υποχρεώσεις τους που έχουν σχέση µε τη διαχείριση
των ελαστικών, λιπαντικών, συσσωρευτών, καταλυτών και Ο.Τ.Κ.Ζ. Επιπλέον,
καταγράφεται η πρόθεση των µαθητών να δώσουν για ανακύκλωση τα απόβλητα από τις
επισκευές και συντηρήσεις των οχηµάτων, δηλώνοντας, οι περισσότεροι, ότι οι
υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της διαχείρισης των αποβλήτων έχει ως σκοπό µόνο την
ανακύκλωση.
− Οι περισσότεροι εργαζόµενοι µαθητές δηλώνουν ότι έµαθαν για τα απόβλητα των
οχηµάτων την διαχείριση τους και για τα Ο.Τ.Κ.Ζ από την επαγγελµατική ενασχόληση, ενώ
για την ανακύκλωση πρώτα από τα θεωρητικά µαθήµατα στα ΤΕΕ και µετά από την
επαγγελµατική ενασχόληση. Άλλες πηγές οι οποίες δηλώνονται από όλους τους µαθητές σε
αξιοσηµείωτα µικρά ποσοστά και µε τη σειρά προτίµησης αφορούν στα ΜΜΕ, έντυπα και
διαδίκτυο (internet).
− Το 60% των εργαζόµενων µαθητών δήλωσαν, ότι, πέταξαν απόβλητα από το όχηµα
κατευθείαν στα σκουπίδια, στο χώρο εργασίας. Επίσης, στην πλειονότητά τους δεν έχουν
συµµετάσχει σε διαδικασίες συλλογής, διαλογής και προώθησης των υλικών σε εταιρίες
ανακύκλωσης και δεν είναι σε θέση να αναφέρουν κάποια από αυτές. Τέλος, οι εργαζόµενοι
µαθητές, σε ποσοστό 50%, εκτιµούν ότι η επαγγελµατική απασχόλησή τους αποτελεί
καταλυτικό παράγοντα ο οποίος τους βοήθησε στην απόκτηση γνώσης σχετικά µε τη
διαχείριση των αποβλήτων από τα οχήµατα.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
∆ιαπιστώνεται ότι, οι περισσότεροι µαθητές κατανοούν ποια είναι απόβλητα από τα οχήµατα και
την επικινδυνότητα τους και οι µισοί σχεδόν γνωρίζουν το σκοπό της διαχείρισης, αλλά δεν το
συνδέουν µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νοµοθετικό πλαίσιο. Η προαγωγή των
εναλλακτικών διαχειριστικών επιλογών όπως π.χ., η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων θα προέλθει

από την ενηµέρωση για την ορθολογική διαχείριση, την επαναχρησιµοποίηση των υλικώνεξαρτηµάτων των οχηµάτων, των διαχειριστικών και λογιστικών πρακτικών συλλογής, διαλογής,
και διακίνησής τους. Συνεπώς απαιτείται καλύτερη γνώση του νοµοθετικού πλαισίου, µιας και οι
µαθητές, σε πολύ µεγάλο ποσοστό, δέχονται ότι δεν είναι ενηµερωµένοι και παράλληλα
αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξής του.
Σχετικά µε τις επαγγελµατικές πρακτικές που απαιτούνται στο εργασιακό περιβάλλον,
(επαναχρησιµοποίηση των υλικών, διαχειριστικές επιλογές), υπάρχουν ελλείψεις στη σχολική
εκδοχή της γνώσης, και έτσι οι µαθητές αναδεικνύουν µια αδυναµία να συντονιστούν µε τον τελικό
σκοπό των εναλλακτικών δυνατοτήτων διαχείρισης των αποβλήτων. Οι µαθητές αντιλαµβάνονται
ότι η σχολική εκδοχή της γνώσης συνδυασµένη µε την επαγγελµατική ενασχόληση θα τους
βοηθήσει να αντιληφθούν το διαχειριστικό πλαίσιο αποβλήτων από το όχηµα, προς την κατεύθυνση
της ελαχιστοποίησής τους και ανακύκλωσής τους (µέσω διαδικασιών συλλογής, διαλογής και
προώθησης στις βιοµηχανίες ανακύκλωσης).
Σχετικά µε τις άλλες πηγές πληροφόρησης, οι µαθητές σε συντριπτικά µεγάλα ποσοστά δεν
καταθέτουν την άποψη τους, δείχνοντας πιθανόν την έλλειψη πληροφόρησης αλλά και ανησυχίας
για ενηµέρωση σε θέµατα που άπτονται του αντικειµένου των σπουδών τους, καθώς και σχετικών
περιβαλλοντικών θεµάτων. Έτσι, η σχολική γνώση και η επαγγελµατική εµπειρία προβάλλονται ως
οι πιο αποτελεσµατικές και χρήσιµες κατά την άποψή τους ενώ ο ρόλος άλλων πηγών ενηµέρωσης
φαίνεται να είναι αποσπασµατικός.
∆ιαπιστώνεται ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν µερικές διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης
κάποιων αποβλήτων µεταξύ των µαθητών οι οποίοι εργάζονται και αυτών που δεν εργάζονται, δεν
αναδεικνύεται ότι υπάρχουν συστηµατικά κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν τους µαθητές στο
να ενεργήσουν διαφορετικά στο πλαίσιο της διαχείρισης όπως ορίζεται από το νοµοθετικό πλαίσιο.
Κυρίως διαφαίνεται εδραιωµένη αντίληψη ότι οι µεν εργαζόµενοι µαθητές αποποιούνται τις όποιες
γνώσεις παίρνουν από το περιβάλλον του σχολείου, δηλώνοντας ότι πληροφορούνται για τα
απόβλητα και τις διαδικασίες διαχείρισης από την εργασία, η δε µη εργαζόµενοι µαθητές από τα
σχολικά µαθήµατα κάτι που είναι φυσιολογικό µιας και δεν υπάρχουν άλλες εµπειρίες από αυτούς.
Από τα παραπάνω είναι προφανής η πληµµελής προετοιµασία των υπόψη µαθητών αναφορικά µε
τις επαγγελµατικές πρακτικές τις οποίες θα κληθούν ως µελλοντικοί επαγγελµατίες να γνωρίζουν
και να εφαρµόσουν στο χώρο επισκευής και συντήρησης οχηµάτων. Η συσχέτιση του κλάδου
αυτού µε τις διαδικασίες της αειφόρου ανάπτυξης καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη προσαρµογής
των αντίστοιχων αναλυτικών προγραµµάτων προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης για την
αειφορία (Huckle, 1996).
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