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ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΑΛΛΟΙ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ  
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ

EΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ Η ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗ-
ΘΟΥΜΕ; ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣ-
ΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΖΗΤΑΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ 
ΜΕΣΩ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟ-
ΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ EU PILOT, ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΔΙΑΣ-
ΤΑΣΕΙΣ ΤΟ  ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΕΕΑΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗΣ). ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΔΟΕ ΚΑΙ 
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ;

Σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο 
Θέμα , η  Ε.Ε. έχει διαπιστώσει σοβα-
ρότατες παραβάσεις της Ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας αναφορικά με τη λειτουρ-
γία των μπλε κάδων στη χώρα μας, και 
ξεκίνησε η διαδικασία παραπομπής της 
Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
εκτός και αν επιλυθούν όλα τα ζητή-
ματα ως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η εταιρεία εισπράττει περισσότερα 
από 20 εκατ. ευρώ το χρόνο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει διαχειριστεί 
πάνω από 260 εκατ. ευρώ μέχρι σήμε-

ρα για να αξιοποιεί την ανακύκλωση. Η 
Ε.Ε. λοιπόν έθιξε τα ζητήματα του ότι 
οι μπλε κάδοι τοποθετούνται με ανοι-
χτό καπάκι δίπλα στον συμβατικό κάδο 
απορριμμάτων, μπερδεύοντας τους πολί-
τες. Τίθεται και θέμα ασφάλειας, όπως 
κίνδυνος ανάφλεξης και πρόκληση πυρ-
καγιάς. Ακόμη, συχνά τα απορριμματο-
φόρα αναμιγνύουν τα κοινά σκουπίδια 
με τα ανακυκλώσιμα. Επιπλέον η δια-
λογή με τα χέρια ανεβάζει σημαντικά το 
κόστος, με αμφιβόλου ποιότητας απο-
τελέσματα.

Ωστόσο όλα αυτά είναι η κορυ-
φή του παγόβουνου σε ότι αφορά 
την ΕΕΑΑ και τον ΕΟΑΝ (Ελληνικός 
Οργανισμός Ανακύκλωσης). Εδώ να 
τονίσουμε ότι τα ζητήματα τα οποία 
θίγονται από την Ε.Ε. αφορούν σε 
μεγάλο βαθμό και τους Δήμους, σε 
ότι αφορά τη διαχείριση των μπλε 
κάδων και τα απορριμμάτων. Το 
ΠΑΚΟΕ είχε καταγγείλει από το 2010 
την ΕΕΑΑ,  η οποία μετά από όλα 
αυτά «θίχτηκε» και έκανε ανακοί-
νωση που δημοσιεύτηκε στην εφη-
μερίδα “Το Βήμα”. Αναφέρει λοιπόν 
στη δημοσίευσή της τα εξής σχετικά 
με το έργο της:

Η ΕΕΑΑ διαχειρίζεται αποκλειστικά 
οικονομικούς πόρους που εισφέρουν οι 
συμβεβλημένες με αυτή επιχειρήσεις. 

Απάντηση: Με τα λεφτά των φορο-
λογουμένων πληρώνονται οι κάδοι, η 
συλλογή των απορριμμάτων, η διαλο-
γή τους και η μεταφορά τους. Η ΕΕΑΑ 
τα πουλάει, καρπώνεται τα κέρδη και 
δεν πληρώνει τους ΟΤΑ. Επιπλέον τα 
20 εκατ. το έτος που εισπράττουν από 
την Ε.Ε. δεν αναφέρονται πουθενά. 
Εισπράττουν και από τους πελάτες τους 
για τη διαχείριση εταιρικών – βιομηχα-
νικών απορριμμάτων – συσκευασιών. 
Το ΣΔΟΕ που είναι;

Για το ζήτημα με την Ε.Ε., ξεκίνησε 
από ανώνυμες καταγγελίες. 

Απάντηση: Το ΠΑΚΟΕ την έχει καταγ-
γείλει επώνυμα στον εισαγγελέα από 
το 2010.

Η ΕΕΑΑ έχει ελεγχθεί επανειλημ-
μένα χωρίς ευρήματα κατόπιν εντολής 
του ΕΟΑΝ.

Απάντηση: Όπως αναφέρεται και σε 
ρεπορτάζ της εφημερίδας “To Ποντίκι“, 
σκάνδαλο έχει γίνει με τον ΕΟΑΝ (τον 
αρμόδιο φορέα για τον έλεγχο των εται-
ριών αυτών), τις σχέσεις του με τα πολι-
τικά πρόσωπα και με το ότι τα μέλη του 

συμμετέχουν στις εταιρίες ανακύκλω-
σης (άρθρο 8-8-2013 ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΕ ...ΣΠΕΙΡΕΣ 
στο site του ΠΑΚΟΕ). Το ΠΑΚΟΕ από 
το 2012 είχε προτείνει να παρθούν ορι-
σμένα μέτρα για τη διαφανή λειτουργία 
του κρατικού φορέα που αναφέραμε στο 
σχόλιο αυτό. Το μόνο που καταφέραμε 
να προκαλέσουμε ένα μέλος ώστε να 
μας “βρίσει” και στη συνέχεια να υπο-
γράψει δήλωση μετάνοιας. 

82% κάλυψη του πληθυσμού της 
χώρας με τους μπλε κάδους στο τέλος 
του 2012. 235.000 τόνοι ανακυκλώ-
σιμων υλικών (συσκευασίας και χαρ-
τί εντύπων) ανακυκλώθηκαν το 2012 
από τα έργα του μπλε κάδου.

Απάντηση: Εκτός τόπου και 
χρόνου βρίσκεται η ΕΕΑΑ. Όλες οι 
έρευνες αναφέρουν ότι τα αστικά 
απορρίμματα που παράγονται ανά 
άνθρωπο τη μέρα είναι 1,2 κιλά. Τα 
μισά από αυτά είναι ανακυκλώσιμα. 
Συνεπώς 235.000 τόνοι καλύπτουν 
το 12% περίπου και όχι το 82% που 
ισχυρίζονται. Επίσης η ποσότητα των 
απορριμμάτων που διαχειρίζονται 
έχει παραμείνει ίδια, αν δεν είναι 
μικρότερη από το 2009.
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ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 
ΤΟ 2010 ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΟΣΟ …ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ:

Εύλογες απορίες προκαλεί το γεγο-
νός ότι ο δημοσιευμένος ισολογισμός 
της ΕΕΑΑ για το 2009 εμφανίζει αδι-
άθετο αφορολόγητο αποθεματικό 
ύψους 48.076.853,52 ευρώ, εκτός των 
28.000.000 ευρώ που εισπράττει κάθε 
χρόνο. Την ίδια ώρα οι επενδύσεις της το 
2009 φαίνεται πως ήταν σχεδόν πέντε 
φορές μικρότερες απ’ ότι το 2008. «Πως 
γίνεται λοιπόν, να μην έχουν επιτευ-
χθεί οι στόχοι της ανακύκλωσης, να 
υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα και οι 
δήμοι να ξοδεύουν από την τσέπη 
τους προς χάριν της ΕΕΑΑ;»

Όπως καταγγέλλουν δημοτικοί άρχο-
ντες, «η ΕΕΑΑ έχει υπογράψει συμβάσεις 
με δήμους περιοχών για τις οποίες έχει 
εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για έργα 
διαχείρισης απορριμμάτων από το Ταμείο 
Συνοχής. Ωστόσο, το πρόγραμμα ανακύ-
κλωσης δεν ξεκινά, καθώς η σύμβαση 
συνεργασίας ουσιαστικά ακυρώνεται από 
ένα παράρτημά της, το οποίο φροντίζει η 
εταιρία να υπογράψουν μαζί της οι δήμοι. 
Στο Ταμείο Συνοχής, όπως είναι αναμενό-
μενο, φτάνει μόνο η σύμβαση χωρίς το εν 
λόγω παράρτημα». Τι έλεγχο κάνουν 
τα υπουργεία Περιβάλλοντος και 
Οικονομίας για να διαπιστώσουν 
κατά πόσο είναι αληθή τα στοιχεία 
που κατατίθενται; 

Παρόλο που κάθε συλλογικό σύστημα 
οφείλει να εφαρμόζει πιστά το επιχειρη-
σιακό του σχέδιο, το οποίο κατατίθεται 
για την απαραίτητη έγκριση λειτουργί-
ας του, εντούτοις η ΕΕΑΑ, σύμφωνα με 
καταγγελίες, δεν συμμορφώνεται προς 
αυτή την υποχρέωση. Συγκεκριμένα, 
δεν μεριμνά για την οικονομική στήρι-
ξη των ΟΤΑ, προκειμένου να καλυφθεί 
τμήμα των σημαντικών εξόδων συλλο-
γής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων 
υλικών. Παράλληλα, δεν έχει αυξήσει τη 
χρηματική εισφορά των υπόχρεων δια-
χειριστών, ως όφειλε σύμφωνα με το 
επιχειρησιακό της σχέδιο. Που πάνε τα 
χρήματα της ΕΕΑΑ; 

Η εταιρία προχώρησε σε τροποποίη-
ση της μεθόδου εναλλακτικής διαχείρι-
σης, μολονότι το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος της έχει αρνηθεί αυτό το δικαίωμα. 
Ως πότε εταιρίες σαν την ΕΕΑΑ, θα 
δρουν αυτοβούλως χωρίς κανείς να 
κάνει κάτι γι’ αυτό;

Σε καιρούς οικονομικής κρίσης και 
με την πλειονότητα των δήμων της 
χώρας να είναι υπερχρεωμένοι, η ΕΕΑΑ 
τους αναγκάζει να πραγματοποιούν τις 
εργασίες συλλογής και μεταφοράς υλι-
κών από τους μπλε κάδους για λογα-
ριασμό της. Με άλλα λόγια, τα καύσιμα 
των απορριμματοφόρων, οι εργαζόμε-
νοι στην καθαριότητα και η μεταφορά 
του περιεχομένου των μπλε κάδων στα 
Κέντρα Διαλογής επιβαρύνουν την τσέπη 
μας. Ποιος ρώτησε όμως τον Έλληνα 
φορολογούμενο πολίτη, αν αντέχει 
άλλη επιβάρυνση στο ήδη μηδαμινό 
εισόδημά του; 

Εκτός όμως από την οικονομική διά-
σταση του θέματος, υπάρχει και η νομική 
– θεσμική: «Η ανακύκλωση ανήκει στον 
τομέα του «Περιβάλλοντος» και παρέχεται 
προς μια ανώνυμη εταιρία, επομένως δεν 
μπορεί να χρηματοδοτείται από τα τέλη 
καθαριότητας», τονίζουν έγκριτοι νομι-

κοί. Τι θα συμβεί όμως σε περίπτωση 
καταγγελίας; Θα μπορέσει η ΕΕΑΑ 
να καλύψει τη διακοπή της υφιστά-
μενης διαδικασίας με δικά της μέσα 
και πόρους ή θα μείνει ξεκρέμαστο 
όλο το σύστημα της ανακύκλωσης; 

Από την έναρξη λειτουργίας της ΕΕΑΑ 
το 2003 μέχρι σήμερα, ουδέποτε επιτεύ-
χθηκαν οι στόχοι που ορίζει ο νόμος για 
το σύνολο των ποσοτήτων των αποβλή-
των συσκευασίας, αλλά και για τις επι-
μέρους ποσότητες ανά υλικό, με εξαίρε-
ση το χαρτί. Έτσι, με στοιχεία της ΕΕΑΑ, 
κατά τη διάρκεια του 2009, ανακυκλώ-
θηκαν μόλις 432.013 τόνοι από το 
σύνολο των 1.056.000 τόνων υλι-
κών συσκευασίας που παράγονται 
κατά έτος (ποσοστό 40,1% έναντι του 
προβλεπόμενου στόχου 60%). Ειδικά 
στον τομέα του γυαλιού τα ποσοστά 
είναι εξαιρετικά χαμηλά και είναι εξαι-
ρετικά αμφίβολο αν θα μπορέσουν να 
καλυφθούν οι κατώτεροι στόχοι που έχει 
θέσει η Ε.Ε μέχρι τις 31/12/2011. Για-
τί η εταιρία δεν έχει προχωρήσει σε 
ενημέρωση των πολιτών προκειμέ-
νου να αυξήσει το ποσοστό της ανα-
κύκλωσης του γυαλιού; 

Αυτό που η ΕΕΑΑ «λησμονεί» να 
σημειώσει είναι ότι τα παραπάνω νού-
μερα αναφέρονται στο 38% του συνό-
λου των δηλούμενων ποσοτήτων που 
προέρχονται από τους μπλε κάδους, 
καθώς το υπόλοιπο 62% αφορά βιομη-
χανικά απόβλητα, τα οποία συλλέγονται 
από εμπόρους, δίχως συνεισφορά και 
υποδομή της εταιρίας. Ποια είναι τα 
πραγματικά νούμερα που αφορούν 
την ανακύκλωση αποκλειστικά από 
τους μπλε κάδους, μπορεί να μας 
απαντήσει με ειλικρίνεια, η εταιρία; 

Πέρυσι, και για διάστημα σχεδόν 
ενός μηνός, το συλλογικό σύστημα μπλε 
κάδων της ΕΕΑΑ βρισκόταν στον αέρα, 
καθώς η έγκριση που είχε λάβει στις 
20/2/2003 έληγε έξι χρόνια μετά στις 
20/2/2009 και μέχρι τις 18/3/2009 δεν 
είχε ανανεωθεί. Που πήγαιναν όμως τα 
απορρίμματα από τους μπλε κάδους 
ανακύκλωσης εκείνο το διάστημα; 
Ποιός ήταν υπεύθυνος για τη συλ-
λογή και διαλογή τους; 

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο κανο-
νισμός για τη διαδικασία ανανέωσης 
των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής 
ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, άρχι-
σε να ισχύει από τις 28/4/2009, δηλα-
δή μετά την επίμαχη περίοδο. Άρα, δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να εφαρ-
μοστεί αναδρομικά και οι περίπου1500 
εταιρίες, οι οποίες είχαν συμβληθεί με 
την ΕΕΑΑ για να καλύψουν τις υποχρε-
ώσεις τους, περί εναλλακτικής διαχεί-
ρισης συσκευασιών, θεωρείται ότι δεν 
μπόρεσαν να καλύψουν τις υποχρεώ-
σεις τους για το παραπάνω χρονικό διά-
στημα γεγονός που αποκρύβεται από τις 
ενδιαφερόμενες εταιρίες. Το ερώτημα 
που τίθεται είναι: Πόσες άλλες σημα-
ντικές πληροφορίες, που απειλούν 
ολόκληρο το σύστημα ανακύκλω-
σης στη χώρα μας, έχουν αποκρυ-
φτεί από την ΕΕΑΑ;

ΤΕΛΟΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥ-
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑ-
ΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΥ 
ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΟΥΣ 
«ΕΥΥΠΟΛΗΠΤΟΥΣ», ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ 
ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΚΕ ΕΙΣΑΓΓΕ-
ΛΕΑ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ; 
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Μεγάλο κύκλωμα συμφερό-
ντων που δρα στον χώρο της 
διαχείρισης των αποβλήτων, 
με διασυνδέσεις στους εποπτι-
κούς οργανισμούς του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, θέτει σε 
κίνδυνο τη δημόσια υγεία και 
είναι υπεύθυνο για τη κατασπα-
τάληση δεκάδων εκατομμυρίων 
ευρώ. Εδώ και καιρό, ο Ελληνι-
κός Οργανισμός Ανακύκλωσης 
(ΕΟΑΝ) όχι μόνο δεν έχει προβεί 
στις κατάλληλες ενέργειες για να 
σπάσουν τα κυκλώματα, αλλά, 
επιπλέον, με τις ενέργειές του 
δείχνει να είναι εγκλωβισμένος 
στους μηχανισμούς που παρα-
νομούν στον τομέα της ανακύ-
κλωσης. 

Τόσο η ευθύνη του αναπλη-
ρωτή υπουργού Περιβάλλο-
ντος κ. Καλαφάτη όσο και του 
υπουργού ΥΠΕΚΑ κ. Μανιάτη 
είναι μεγάλες, από τη στιγμή 
που, εδώ και μεγάλο διάστη-
μα, ο ΕΟΑΝ:
· Δεν έχει ελέγξει συγκεκριμέ-

νες εταιρίες που μολύνουν, 
παρά τα πολλά δημοσιεύμα-
τα και ρεπορτάζ.

· Δεν έχει ασχοληθεί με καταγ-
γελίες για εταιρίες που παρα-
βιάζουν το νόμο για τη διαχεί-
ριση αποβλήτων.

· Δεν έχει πάρει μέτρα για 
καταγγελίες περί διασυνδέ-
σεων, μελών του οργανισμού 
με εταιρίες.

· Δεν έχει απαντήσει σε καταγ-
γελίες για πρώην στελέχη του 
κόμματος που έχουν λόγο στις 
αποφάσεις του οργανισμού.

Παρά το γεγονός ότι απόβλη-
τα όπως μπαταρίες αυτοκινήτων 
είναι άκρως επικίνδυνα, η εντε-
ταλμένη κρατική υπηρεσία ΕΟΑΝ 
(Ελληνικός Οργανισμός Ανακύ-
κλωσης) δεν φροντίζει να εξα-
σφαλιστεί η διεκπεραίωση της 
δύσκολης διαχείρισής τους. Και 
όχι μόνο...

Η Ειδική Γραμματέας Επιθε-

ώρησης Περιβάλλοντος, κυρία 
Καραβασίλη, αναφέρει: «Όλοι 
εμείς γνωρίζουμε ότι δίπλα σε 
ένα σύστημα που πάει να στηθεί 
και να δουλέψει σωστά, υπάρχει 
ένα κύκλωμα παράνομο, βρώ-
μικο, το οποίο συνεχίζει να λει-
τουργεί και είναι γνωστό τοις 
πάσι. Κανείς δεν το κατονομά-
ζει γιατί η πολιτεία σε διάφορες 
μορφές της (τοπική, περιφερει-
ακή αυτοδιοίκηση) είναι μέσα σε 
αυτό (...) Γνωρίζουμε πάρα πολύ 
καλά, πια, ονομαστικά - και οι 
αρμόδιες αρχές και η αστυνο-
μία και οι εισαγγελείς - τις επι-
χειρήσεις και τους παρανομού-
ντες που παραλαμβάνουν συσ-
σωρευτές χωρίς παραστατικά. Η 
παραλαβή συσσωρευτών χωρίς 
παραστατικά είναι σοβαρό θέμα 
γιατί σημαίνει ότι δεν δηλώνο-
νται, άρα δεν γνωρίζουμε την 
πλήρη εικόνα των ποσοτήτων 
που παραλαμβάνονται. Παράλ-

ληλα, πολλές φορές επιλέγουν 
να ρίξουν το οξύ στα σκουπίδια 
ή σε χωράφια, δημιουργώντας 
σοβαρά προβλήματα στη δημό-
σια υγεία».

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
στατιστικά στοιχεία, μόνο ένα 
μικρό ποσοστό από τις ποσότη-
τες του επικίνδυνου αποβλήτου 
των συσσωρευτών συλλέγεται 
νόμιμα (με παραστατικά που 
καταγράφουν την ποσότητα των 
αποβλήτων). Η μεγάλη ποσότητα 
είτε δε συλλέγεται καθόλου είτε 
δε συλλέγεται νόμιμα - γεγονός 
που εγκυμονεί μεγάλους κινδύ-
νους για το περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία.

Η τάξη μεγέθους των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων γίνε-
ται σαφής αν κάποιος λάβει υπό-
ψη του ότι ο ΣΥΔΕΣΥΣ, έχοντας 
πανελλαδική άδεια συλλέκτη, 
συλλέγει ετησίως 1.300 τόνους, 
επί του υπολογιζόμενου συνό-

λου 17.000 τόνων.
Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός που έχει αποκαλυφθεί 
στον Τύπο. Πού είναι το λεφτά; 
Τα 20 εκατομμύρια ευρώ τον 
χρόνο που διαχειρίζεται η Ελλη-
νική Εταιρία Αξιοποίησης Ανα-
κύκλωσης (οι μπλε κάδοι σκου-
πιδιών) δεν φαίνεται να πιάνουν 
τόπο, καθώς η Κομισιόν ζητά να 
μάθει πού πάνε τα λεφτά! Με πιο 
απλά λόγια, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, έχοντας καταβάλει για 
την υλοποίηση ενός προγράμ-
ματος ανακύκλωσης απορριμ-
μάτων περισσότερα από 260 
εκατ. ευρώ, διαπιστώνει αυτό 
που όλοι μας βλέπουμε καθημε-
ρινά στον δρόμο: Οι μπλε κάδοι 
είναι απλώς χρωματισμένοι κάδοι 
σκουπιδιών. Δηλαδή, το σύστημα 
δεν λειτουργεί, παρά το γεγο-
νός ότι έχει χρηματοδοτηθεί 
γενναία. Γιατί άραγε η αρμόδια 
υπηρεσία (ΕΟΑΝ) του ΥΠΕΚΑ 
δεν έχει προχωρήσει τόσο και-
ρό σε κάποιον έλεγχο της λει-
τουργίας του συστήματος; Σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα δύο από 
τους στενούς συνεργάτες του 
πρώην υπουργού Γ. Παπακων-
σταντίνου και μέλη του Ελλη-
νικού Οργανισμού Ανακύκλω-
σης (ΕΟΑΝ) του ΥΠΕΚΑ συμ-
μετέχουν στην ομάδα έργου 
ιδιωτικής μελετητικής εταιρεί-
ας που διεκδικεί έργο 147.000 
ευρώ από το ΥΠΕΚΑ. Δηλαδή, 
για να το... εμπεδώσουμε, δύο 
μέλη Οργανισμού του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος εμφανί-
ζονται ταυτόχρονα ως συνερ-
γάτες ιδιωτικής εταιρείας που 
συμμετέχει σε διαγωνισμό τον 
οποίο θα εγκρίνουν άλλα στε-
λέχη του ΥΠΕΚΑ.

Στο σημείο αυτό αξίζει να ανα-
φερθεί πως, σύμφωνα με δημο-
σίευμα της εφημερίδας «Ελλάδα 
Αύριο», ακόμη και η πρόεδρος 
του ΕΟΑΝ υπέγραψε ανάθεση 
δύο έργων σε offshore εταιρεία 

στην οποία και η ίδια (!) εμφα-
νίζεται ως σύμβουλος.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΠΟ ΤΟ 2012 
ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΠΑΡ-
ΘΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟ-
ΛΙΟ ΑΥΤΟ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑ-
ΛΕΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΜΑΣ “ΒΡΙΣΕΙ” ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ 
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ. ΣΑΣ 
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕ-
ΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ. ΟΙ ΛΟΒΙΤΟΥΡΕΣ 
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ;

Ιστορικό
Για πολλά χρόνια δυστυ-

χώς πολλοί ιδιωτικοί φορείς 
καπηλεύτηκαν την ανάγκη της 
προστασίας του περιβάλλο-
ντος και συγκεκριμένα της 
ανακύκλωσης και επεξεργα-
σίας των απορριμμάτων. Απο-
τέλεσμα αυτής της καπηλείας 
ήταν να μην λειτουργούν οι 
ΧΥΤΑ, να μην γίνεται σωστά 
η ανακύκλωση και η Ελλάδα 
να καταντήσει ένας μεγάλος 
σκουπιδότοπος. Θα μπορού-
σε όμως με μία σταθερή και 
σοβαρή πολιτική τα σκου-
πίδια να αποτελούν σοβαρό 
έσοδο για τους Δήμους και 
γενικότερα για το Ελληνι-
κό κράτος. 

Μερικοί μάλιστα ιδιωτικοί 
φορείς όπως η «Οικολογική 
Εταιρεία Ανακύκλωσης», του 
κ. Κυρκίτσου, επηρεάζουν τις 
κυβερνητικές αποφάσεις σχε-
τικά με τα σκουπίδια όπως θα 
διαβάσετε παρακάτω. Μόλις 
θέλησε το ΠΑΚΟΕ να σπάσει 
αυτό το κατεστημένο και να 
συμμετέχει και εκείνο με την 
τριαντατετράχρονη εμπειρία 
του σε θέματα περιβάλλο-

ΚΡΑΤΙΚΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ  
ΣΕ ...ΣΠΕΙΡΕΣ
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ντος, ο κ. Κυρκίτσος αντέ-
δρασε υβρίζοντας το ΠΑΚΟΕ.

Ελπίζουμε να τηρήσει τη 
δέσμευσή του και να αποστεί-
λει σε όλες τις Μη Κυβερνη-
τικές Οργανώσεις που είχε 
στείλει την υβριστική επιστο-
λή το 2009, τη δήλωση μετα-
μέλειάς του, η οποία παρα-
τίθεται παρακάτω όπως και 
το ιστορικό της «διαμάχης» 
ΠΑΚΟΕ και Οικολογικής Εται-
ρείας Ανακύκλωσης.  

Με το ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 
Α΄ 154/2008) εγκρίθηκε η 
συγκρότηση, διάρθρωση 
και λειτουργία, καθώς και 
ο Κανονισμός Οικονομικής 
Διαχείρισης και Προμηθειών 
του Νομικού Προσώπου Ιδιω-
τικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την 
επωνυμία «Εθνικός Οργανι-
σμός Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης Συσκευασιών και Άλλων 
Προιόντων» (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), 
στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του οποίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παρ. 1 του ανωτέ-
ρω προεδρικού διατάγμα-
τος, συμμετέχει και ένα (1) 
μέλος που προτείνεται από 
τις οικολογικές οργανώσεις. 

Μόλις λάβαμε γνώση του 
ανωτέρω προεδρικού διατάγ-
ματος, έχοντας βαθειά γνώση 
και αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε θέματα προστασίας περι-
βάλλοντος και εναλλακτικής 
διαχείρισης προιόντων, απο-
στείλαμε προς το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων το υπ΄ 
αρ. πρωτ. 6155/9-12-2008 
έγγραφο, με το οποίο προ-
τείναμε να οριστεί μέλος του 
ΔΣ του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ο κ. 
Παναγιώτης Χριστοδουλά-
κης, πρόεδρος και νόμιμος 
εκπρόσωπος επί 34 συναπτά 
έτη της αστικής μη κερδοσκο-
πικής εταιρείας με την επωνυ-
μία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ με  
διακριτικό τίτλο «ΠΑΚΟΕ». 

Σε απάντησή του, το ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ απέστειλε το υπ΄ αριθ. 
πρωτ. οικ. 115133/12-01-
2009 έγγραφό του, απευθυ-
νόμενο προς έξι οικολογικές 
οργανώσεις, μεταξύ των οποί-
ων το ΠΑΚΟΕ και η Οικολο-
γική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 
πρόεδρος της οποίας είναι ο 
κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, με το 
οποίο έγγραφο, μας κάλεσε 
να ορίσουμε από κοινού τον 
εκπρόσωπό μας και τον ανα-
πληρωτή του, εντός 30 ημε-
ρών προκειμένου να συγκρο-
τηθεί το ΔΣ του Οργανισμού.

Εν συνεχεία αποστείλα-
με προς το ΥΠΕΧΩΔΕ και 
τις υπόλοιπες πέντε οικο-
λογικές οργανώσεις το υπ΄ 
αρ. πρωτ. 6176/23-1-2009 
έγγραφό μας, με το οποίο 
απευθύναμε πρόσκληση για 
συνάντηση στα γραφεία του 
ΠΑΚΟΕ για να συζητήσουμε 
την εκπροσώπηση των οικο-
λογικών οργανώσεων στο 
ΔΣ του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., στο 
οποίο ωστόσο δεν λάβαμε 
καμία απάντηση.

Στις 3 και τις 7-02-2009 
λάβαμε από κ. Φίλιππο Κυρκί-
τσο, πρόεδρο της ΟΕΑ, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
( email) επιστολές, κοινοποι-
ούμενες προς όλες τις ανω-
τέρω οικολογικές οργανώ-
σεις, με τις οποίες μας πρό-
τεινε να προταθεί ο ίδιος ως 

εκπρόσωπός μας στο ΔΣ του 
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.  

Στις 11-02-2009 λάβαμε 
γνώση μιας ηλεκτρονικής 
επιστολής που απέστειλε ο 
κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόε-
δρος της «Οικολογικής Εται-
ρείας Ανακύκλωσης» προς 
την Επταμελή Γραμματεία 
του Πανελληνίου Δικτύου 
Οικολογικών Οργανώσεων 
(ΠΑΝΔΟΙΚΟ), με την οποία, 
αφού ζητά τη στήριξή της 
για τον ορισμό του ιδίου ως 
εκπροσώπου των οικολογι-
κών οργανώσεων, προβαίνει 
σε διάδοση ψευδέστατων, 
εντελώς αναληθών γεγο-
νότων και συκοφαντικών 
ισχυρισμών για το ΠΑΚΟΕ, 
φωτογραφίζοντας μάλιστα 
τον πρόεδρό του, κ. Πανα-
γιώτη Χριστοδουλάκη κατά 
τρόπο που πλήττει άμεσα το 
κύρος, την τιμή και την υπό-
ληψή μας.

Συγκεκριμένα ο κ. Κυρκί-
τσος ισχυρίστηκε με την απο-
στολή του τα κάτωθι:

«…..Δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ μέσω 
της Νέας Δημοκρατίας προσπα-
θεί κομματικά να προτείνει το 
διευθυντή του κ. Βασιλόπουλο 
ως εκπρόσωπο των οικολογι-
κών οργανώσεων στον Οργα-
νισμό. Για το λόγο αυτό οι υπό-
λοιπες 5 οργανώσεις θα πρέπει 
να έχουν κοινούς και κατάλλη-
λους προτεινόμενους, ώστε να 
αποτρέψουμε το ΠΑΚΟΕ να μας 

εκπροσωπήσει…»
Οι ανωτέρω ισχυρισμών ως 

απόλυτα ψευδείς, συκοφαντι-
κοί και κακόβουλοι, θίγουν τη 
δράση του ΠΑΚΟΕ αλλά κυρί-
ως πλήττουν την τιμή και την 
υπόληψη του προέδρου της 
προσωπικά κ. Παναγιώτη Χρι-
στοδουλάκη, ως ιδρυτικού 
μέλους, πρόεδρο του διοικη-
τικού συμβουλίου και νόμι-
μο εκπρόσωπος του Πανελ-
ληνίου Κέντρου Οικολογι-
κών Ερευνών, μιας αστικής 
μη κερδοσκοπικής εταιρείας που 
επί 34 συναπτά έτη δίνει τους 
δικούς της κοινωνικού αγώνες 
με μοναδικό σκοπό τη βελτίω-
ση της ποιότητας του περιβάλ-
λοντος και την προστασία του 
καταναλωτή, χωρίς ουδέποτε 
να ενταχθεί σε κανένα κομμα-
τικό μηχανισμό!!!

Επειδή η ανωτέρω συμπεριφο-
ρά είναι αξιόποινη και στοιχειο-
θετείται η αντικειμενική και υπο-
κειμενική υπόσταση του αδικήμα-
τος της συκοφαντικής δυσφήμη-
σης, κατά τα άρθρα 362, 363 ΠΚ, 
κατατέθηκε ενώπιον του κ. Εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, 
η από 15-02-2009 έγκληση του 
προέδρου του ΠΑΚΟΕ, κ. Χρι-
στοδουλάκη κατά του κ. Κυρκί-
τσου, προέδρου της «Οικολογι-
κής Εταιρείας Ανακύκλωσης», 
η οποία θα εκδικαστεί την 13η 
Σεπτεμβρίου 2013.

Ενόψει της ανωτέρω εγκλή-
σεως, ο κ. Κυρκίτσος «Πρόεδρος 
της Οικολογικής Εταιρείας Ανα-

κύκλωσης», μας κοινοποίησε επί 
λέξει τα κάτωθι:

Με αφορμή επιστολή που 
απέστειλα στις 11-02-2009 
προς την Επταμελή Γραμμα-
τεία του Πανελλήνιου Δικτύ-
ου Οικολογικών Οργανώσε-
ων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), στην οποία 
μεταξύ άλλων ανέφερα ότι:

 « ……...Δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ 
μέσω της Νέας Δημοκρατί-
ας προσπαθεί κομματικά να 
προτείνει το διευθυντή του κ. 
Βασιλόπουλο ως εκπρόσωπο 
των οικολογικών οργανώσεων 
στον Οργανισμό. Για το λόγο 
αυτό οι υπόλοιπες 5 οργανώ-
σεις θα πρέπει να έχουν κοι-
νούς και κατάλληλους προ-
τεινόμενους, ώστε να απο-
τρέψουμε το ΠΑΚΟΕ να μας 
εκπροσωπήσει…», που εστά-
λη και σε άλλες οικολογι-
κές οργανώσεις, χωρίς τη 
δική μου ευθύνη, δηλώνω 
τα παρακάτω: 

Ουδέποτε είχα σκοπό να 
θίξω καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 
την τιμή και την υπόληψη του 
μηνυτή μου. Σε καμία περί-
πτωση δεν είχα πρόθεση να 
θίξω ούτε αυτόν προσωπικά, 
ούτε να πλήξω την υπόληψή 
του ως ιδρυτικού μέλους, 
προέδρου και εκπροσώπου 
του Πανελληνίου Κέντρου 
Οικολογικών ερευνών και 
ως προσώπου εγνωσμένης 
εντιμότητας. Άλλωστε, όσα 
είπα για το ΠΑΚΟΕ αποδεί-
χθηκαν αναληθή κι εκφράζω 
τη λύπη μου για αυτήν την 
άδικη, μειωτική και ανυπό-
στατη γνώμη. Η μακρόχρο-
νη δράση και οι κοινωνικοί 
αγώνες του κ. Χριστοδουλά-
κη και του ΠΑΚΟΕ, επί τριά-
ντα δύο χρόνια, έχουν προ-
σφέρει στην ελληνική κοι-
νωνία και αναγνωρίζονται 
ιδιαίτερα γιατί είναι καθαροί 
και μακριά από οποιαδήποτε 
κομματική ταυτότητα.

Σε καμία περίπτωση πάντως 
δεν είχα σκοπό να θίξω τον 
μηνυτή μου και το ΠΑΚΟΕ. 
Εκφράζω τη λύπη μου για 
τη ζημιά που τυχόν προκάλε-
σα. Δεσμεύομαι, δε, να επα-
νορθώσω με τον ίδιο τρόπο, 
δηλαδή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

Η δήλωσή μου αυτή να 
κατατεθεί στα σχετικά δικα-
στήρια, προκειμένου να 
γίνουν οι σχετικές πράξεις 
ανάκλησης- αποδοχής της 
εγκλήσεως και παραίτησης 
από την αγωγή.



οικονομία6                     ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ  | Σεπτέμβριος 2013

Πλαστά  
τιμολόγια  
στις μπίζνες 
σκουπιδιών

Τα σκουπίδια της Καλαμάτας 
και της Σπάρτης μετακινούνται 
από χωριό σε χωριό, από χαρά-
δρα σε χαράδρα, από δάσος 
Natura (ΦΟΛΟΗΣ) σε άλλο 
δάσος Natura. Ο Καράμπελας 
έκανε την δουλεία που του ανέ-
θεσε χωρίς έλεγχο ο Δήμος 
Καλαμάτας, ο Δήμος Σπάρτης 
και πολλοί άλλοι.
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ 
ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ  ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΑΥΤΟΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 
ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡ-
ΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΛΕΗΛΑ-
ΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ.
Η Ελληνική αστυνομία (ΕΛ.
ΑΣ) και οι  δασικές αρχές του 
Πύργου συνέλαβαν τον Θεό-
δωρο Καράμπελα με την αιτι-
ολογία ότι θάβει μεγάλες ποσό-
τητες απορριμμάτων μέσα στο 
δρυοδάσος της Φολόης περιο-
χή Natura. Έχοντας επίσης ανα-
καλύψει εις βάρος του  πλα-
στά τιμολόγια και συναλλαγές 
με εταιρίες φαντάσματα, του 
έχει καταλογιστεί πρόστιμο 
2.000.000 ευρώ.
Το ΣΔΟΕ Αττικής  ερευνά 
παλαιότερες υποθέσεις με τον 
ίδιο εργολάβο καθώς το 2009 ο 
Δήμος Πύργου έδωσε 884.000 
ευρώ για να απομακρυνθούν 
τα σκουπίδια από την πόλη και 
αλλοίμονο δεν … απομακρύν-
θηκαν.
Με το Γενικό Νοσοκομείο Πύρ-
γου το 2012 είχε υπογραφεί 
σύμβαση για αποκομιδή μολυ-
σματικών αποβλήτων, όμως ο 
εν λόγω εργολάβος δεν έχει 
άδεια μεταφοράς επικίνδυνων 
αποβλήτων και άγνωστη παρα-
μένει η τοποθεσία που κατέλη-
γαν.
Εντύπωση προκαλεί το γεγο-
νός ότι παρόλο που εκκρεμού-
σε δικαστική έρευνα η διοίκηση 
του νοσοκομείου του ανέθεσε 
ύστερα από διαγωνισμό οικο-
δομικές εργασίες ύψους 28.659 
ευρώ. 

ΞΑΝΑΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο … ΚΑΡΑ-
ΜΠΕΛΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΚΛΕΨΕΙ 
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΙ ΟΛΑ ΟΣΑ 
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΡΙΧΝΟΥΝ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ 
ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛ-
ΛΕΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. 

Ηθικά και νομικά εκτεθειμένοι η Περι-
φέρεια Πελοποννήσου ο Δήμος Καλαμά-
τας και η πολιτεία για την υπόθεση του 
εργολάβου – μεταφορέα απορριμμάτων 
Θεόδωρου Καράμπελα που πιάστηκε να 

θάβει τα σκουπίδια της Καλαμάτας στο 
προστατευόμενο Δρυόδασος της Φολό-
ης! Παρά τις 27 δικογραφίες, τις 11 αυτό-
φωρες διαδικασίες για ρύπανση και τις 
20 παραπομπές σε δίκες που εκκρεμούν, 
ο επιχειρηματίας πληρώνεται από το κρά-
τος και συνεχίζει τις δραστηριότητές του. 
Ο δήμαρχος της Καλαμάτας υπέγραψε 
μαζί του και νέα σύμβαση την 1η Αυγού-
στου με απευθείας ανάθεση. Το ΣΔΟΕ του 
έχει βεβαιώσει πρόστιμα άνω των 2 εκατ. 
ευρώ για εικονικά και πλαστά τιμολόγια. 
Το θέμα έφτασε στη βουλή με ερώτηση 
της βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ  Έφης 
Γεωργοπούλου Σαλτάρη προς τέσσερα 

αρμόδια υπουργεία.
Εν τω μεταξύ προχωρά η διαδικασία 

για την κατασκευή εργοστασίου επεξεργα-
σίας στερεών αποβλήτων καθώς παραχω-
ρήθηκε η χρήση δασικής έκτασης 49.742 
τετ. μέτρων με απόφαση της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου. Η έκτα-
ση βρίσκεται στη θέση «Κάτω Βάθρες» ή 
«Γκούντα» της τοπικής κοινότητας Φλό-
κα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Συμπτω-
ματικά, στην περιοχή Φλόκα κοντά στον 
αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας φαίνεται 
από δημοσιεύματα να δραστηριοποιείται 
ο εργολάβος Θεόδωρος Καράμπελας σε 
ότι αφορά τη ταφή σκουπιδιών.

ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΣΟ-
ΔΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ. ΜΟΝΟ 
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΟΥΝ. ΧΡΥ-
ΣΟΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΑΛΙΑ 
ΑΚΟΥΓΑΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥ-
ΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ 10,20,30 ΚΑΙ 
ΜΑΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΝ ΑΠΙΣ-
ΤΕΥΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ. ΤΩΡΑ 
ΑΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ 
500 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧ-
ΜΕΣ ΔΗΛ 14 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΚΑΝ. 
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΤΑ 400 
ΕΥΡΩ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΒΓΑΖΕΙ 
ΠΕΡΑ;

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
προχωράει στην εφαρμογή 
ενός συστήματος για την δια-
χείριση και την επεξεργασία 

των βιοαποδομήσιμων απο-
βλήτων (υπολείμματα τροφών 
έως φύλλα δέντρων).

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Θεσσαλονίκης ενέκρινε την 
υποβολή πρότασης ύψους 1,4 
εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράμμα-
τος «Περιβάλλον-Αειφόρος 
ανάπτυξη».

Ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλω-
σης και Καθαριότητας Θανά-
σης Παππάς αναφέρει πως η 
Θεσσαλονίκη έχει κάνει μεγάλη 

προσπάθεια με θετικά αποτε-
λέσματα στον τομέα της ανα-
κύκλωσης και της καθαριότη-
τας και στοχεύει παραπάνω. 
Με την διεύρυνση συστημά-
των ανακύκλωσης, μειώνοντας 
των όγκο των απορριμμάτων 
και αξιοποιώντας τα ευρωπα-
ϊκά κονδύλια. 

Επίσης στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα γίνει προ-
μήθεια ειδικών κάδων κομπο-
στοποίησης και εγκατάσταση 
εξοπλισμού δημοτικής κομπο-
στοποίησης οικιακών και εμπο-
ρικών βιοαποβλήτων. Οι αρμό-
διες δημοτικές αρχές τονίζουν 
ότι το 40-60% των οικιακών 
απορριμμάτων είναι απόβλητα 
οργανικής προέλευσης.

ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 50% ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ… ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 50% ΔΗΘΕΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ. Ε! ΡΕ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑ-
ΖΕΤΑΙ. ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΑΣ ΚΟΣΤΙΣΟΥΝ ΔΕΝ ΤΟ ΓΡΑΦΟΥΝ.

Για την διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου, ένα από 
τα πιο απαιτητικά έργα με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ) κατατέθηκαν 3 προσφορές από τις εταιρίες κοι-

νοπραξία ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ,  ΤΕΡΝΑ Ενεργει-
ακή και κοινοπραξία J&P ΑΒΑΞ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.

Το έργο αφορά την κατασκευή και την διαχείριση τριών μονά-
δων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Πελοπόννησο για27 έτη. 
Η δυναμικότητα των τριών μονάδων θα είναι 150 με 200 χιλ. 
τόνους ετησίως. Αυτό επίσης είναι το πρώτο έργο που η χρη-
ματοδότηση γίνεται 50% από κονδύλια του ΕΣΠΑ και 50% από 
κεφάλαια αναδόχου.

Σκουπιδια: Ο εφιάλτης

Προσφορές για τα απορρίμματα  
της πελοποννησου

Ανακύκλωση για την διαχείριση 
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων
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Και οι μαθητές 
στην ανακύκλωση

Εισαγγελέας και Ματ  
για το σταθμό μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων

ΑΠΟ «ΦΙΕΣΤΕΣ» ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ! ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΟΜΩΣ ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΩΝ «ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ» 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΑΡΑΔΡΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΜΑΣ.
Με την ΕΛΠΙΔΑ ότι θα αξιοποιηθεί η τεχνολογία 
των μηχανημάτων ανακύκλωσης με σκοπό να 
μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
ανακύκλωσης μέσα από δράσεις ενίσχυσης 
της περιβαλλοντικής ευαισθησίας από 
μαθητές ολοκληρώθηκαν οι «Μεγάλες Γιορτές 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης».
Ένας θεσμός που τελεί υπό την αιγίδα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας σε συνεργασία με τα 
Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
κορυφώθηκε στην Αθήνα μετά την Θεσσαλονίκη 
και τον Πειραιά.

ΠΡΙΝ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ, ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, 
ΑΦΕΝΟΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. ΤΙΠΟΤΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ 
ΤΩΡΑ ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΑΔΙΚΟ 
ΔΕΝ ΕΦΥΓΕ. ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Με την παρουσία εισαγγελέα και  διμοιριών των  
ΜΑΤ άρχισαν ξανά οι εργασίες για τον σταθμό 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Ευκαρπία 
Θεσσαλονίκης ενώ παραμένουν οι αντιδράσεις 
των κατοίκων και των τοπικών φορέων.
Ο Μιχάλης Γεράνης πρόεδρος του Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής 
Μακεδονίας υποστηρίζει ότι οι εργασίες άρχισαν 
αφού έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από 
την τοπική Αυτοδιοίκηση για το έργο. Επίσης 
προσθέτει ότι επισκέφτηκε τις εισαγγελικές αρχές 
και συνομίλησε μαζί τους για το έργο. Τέλος 
κάλεσε όλους όσους αντιδράνε να συναινέσουν 
για το περιβαλλοντικό αυτό έργο και να ελέγξουν 
την κατασκευή του και αργότερα την λειτουργία 
του.
Ο Μιχάλης Σπάσος εκπρόσωπος των κατοίκων 
που αντιδρούν τονίζει ότι τα έργα που γίνονται 
αφορούν μόνο την περίφραξη και ότι θα προβούν 
και σε άλλες ενέργειες σε συνεννόηση με τον 
Δήμο Παύλου Μελά. Ο Δήμαρχος Διαμαντής 
Παπαδόπουλος αναφέρει ότι θα ερευνήσουν 
νομικούς τρόπους ώστε να καταθέσουν έφεση 
κατά την άδειας εκτέλεσης του έργου.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ. 
ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΧΩΛΑΙΝΟΥΜΕ. ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ-
ΣΗ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕ-
ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟ-
ΝΟΣ, ΑΛΛΑ… ΤΙΠΟΤΕ.

Ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτρο-
πος  Γιοχάνες Χαν  δήλωσε ότι είναι 
αδιανόητο η Ελλάδα  να κινδυνεύει 
να χάσει Ευρωπαϊκά χρήματα μέσα 
σε τέτοια κρίση και να βρεθεί αντι-

μέτωπη με πρόστιμα. Τα έργα προ-
τεραιότητας πρέπει να προχωρήσουν  
χωρίς καθυστέρηση όπως επίσης και 
το νέο πρόγραμμα. Ζήτησε από την 
κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθει-
ες για άμεση επανέναρξη των αυτο-
κινητοδρόμων δείχνοντας την πρό-
θεση της κομισιόν να συναινέσει σε 
αναδιανομή κοινοτικών κονδυλίων 
για αυτόν τον σκοπό.

Η επιτροπή δείχνει ικανοποιη-
μένη για το ζήτημα της διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων όμως ο Κύρι-
ος Χάν ζήτησε λεπτομερή χρονοδι-
αγράμματα. Τέλος αξίζει να σημειω-
θεί ότι στις Βρυξέλες υπάρχει έντονη 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το 
ΔΝΤ κατηγόρησε την κομισιόν  ότι 
δεν συνέβαλε στην ανάκαμψη της 
Ελληνικής οικονομίας, ενώ κύκλοι 
της επιτροπής έλεγαν ότι μέσω τον 
διαρθρωτικών κονδυλίων έχουν δημι-
ουργηθεί 110.000  θέσεις εργασίας 
την τρέχουσα περίοδο.

ΚΑΛΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΙ ΟΡΓΑ-
ΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΔΙΧΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΠΤΥ-
ΧΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ …..ΒΑΛΤΩΣΑΜΕ.

Από το 2012 ο Δήμος Κηφισιάς ήταν ο πρωτοπό-
ρος, τώρα έρχονται άλλες 2 περιοχές του Δήμου Αθη-
νών, εντός του Ιουλίου, να τοποθετούν καφέ κάδους 
στην περιοχή Κυπριάδου και στο Γκάζι.

Θα γίνει διανομή σε κατοίκους και ιδιοκτήτες κατα-
στημάτων καφέ κάδων και βιοδιασπώμενες σακούλες 
για την χωριστή συλλογή των υπολειμμάτων των τρο-
φών εντός της κουζίνας. Οι καφέ κάδοι θα υποδέχο-
νται τις βιοδιασπώμενες σακούλες και στην συνέχεια 
με ειδικό απορριμματοφόρο  θα μεταφέρονται στο 
εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης κομποστοποίησης 
του ΕΣΝΑ στα Άνω Λιόσια. Ο αντιδήμαρχος καθαριό-

τητας και ανακύκλωσης τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο 
θα ανακυκλώνουμε το 95% των απορριμμάτων μας.

Το 40% αποτελούν τα υπολείμματα τροφών στους 
κάδους απορριμμάτων  και δημιουργούν και περιβαλ-
λοντικά προβλήματα. Αντιθέτως το κομπόστ που θα 
παράγεται από την κομποστοποίηση των βιοαποβλή-
των θα έχει θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο αφού 
θα χρησιμοποιηθεί  για την γονιμότητα του εδάφους.

Σκοπός είναι η σταδιακή επέκταση της διαλογής 
στην πηγή  των βιοαποβλήτων  σε ολόκληρο τον δήμο. 
Το πρόγραμμα BioWaste αποσκοπεί στην πρώτη πιλο-
τική διαλογή  των βιοαποβλήτων σε ειδικές περιοχές 
του Δήμου Αθηναίων και Κηφισιάς και την επεξεργα-
σία  αυτών στη μονάδα μηχανικής και βιολογικής επε-
ξεργασίας  του ΕΣΝΑ.

Αξιοποίηση κονδυλίων

Καθαρό περιβάλλον

Θα εμφανιστούν και οι κάφε κάδοι

ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ. Η Κυρία Κατερίνα Μητσιά-
λη συχνά αιφνιδιάζει τους περαστικούς, οι οποίοι την 
βλέπουν να μαζεύει απορρίμματα κάτι το ασυνήθιστο 
για κάτοικο των βορείων προαστίων. 

Ευαισθητοποιημένη εδώ και 30 χρόνια η κυρία 
Μητσιάλη τονίζει ότι είναι κρίμα να χαλάει μία 
όμορφη περιοχή από τα σκουπίδια επίσης θυμά-
ται όταν έμενε Αγία Παρασκευή και πήγαι-
νε από το Ψυχικό για να βρει τους μοναδι-
κούς τότε μπλε κάδους. Το καλοκαίρι στις 
διακοπές της στους Παξούς μάζευε σκου-
πίδια από την παραλία καθώς όπως ανα-
φέρει δεν ανέχεται μπουκάλια δίπλα της σε 
μία παραλία.

Ο κύριος Νάσος Παπαχριστόδουλος 
σύμβουλος στρατηγικής και μάρκετινγκ 
σε εταιρίες τεχνολογίας και καινοτομίας 
και μία από τη «ψυχές» του εθελοντικού κινήμα-
τος Παγουρίτσας έχει την λογική των ανθρώπων 
που δεν τα περιμένουνε όλα από το κράτος. Συμμετέ-
χει συστηματικά σε καθαρισμούς σε πόλεις, αναδασώ-
σεις, μέχρι και το λιμάνι στα Σύβοτα καθαρίσαμε τονί-
ζει με καμάρι. Δεν γίνεται να τα περιμένει κανείς όλα 

από το κράτος, θα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτρο-
πία ότι κάποιος άλλος τα κάνει όλα για εμάς.

Όσο νωρίτερα το συνειδητοποιήσουμε τόσο το 
καλύτερο όπως ο 22χρονος Νίκος Κιούσης ιδρυτής 
του Ώρα για Δράση, που συνέχισε την περιβαλλοντι-

κή δράση μετά από τις σχολικές περιβαλλοντικές 
εκδρομές και δηλώνει ότι δραστηριοποιούμα-
στε σε όλη την Αττική και δίνουμε βάρος στο 

να γίνονται οργανωμένες δραστηριό-
τητες  ύστερα από μελέτη.

Η κυρία Άννα Χατζηνικήτα δημο-
τική σύμβουλος σε θέματα εθελο-
ντισμού αναφέρει ότι εθελοντές και 
κράτος πρέπει να είναι ένα και ότι με 
συντονιστικό ρόλο προσπαθούμε να 
οργανώσουμε όλους τους συλλόγους 
στην Ρόδο με σκοπό την οργανωμένη 
δράση. Η πιο πρόσφατη περιβαλλοντι-

κή επιτυχία στην Ρόδο είναι η συμμετο-
χή 3.000 εθελοντών για καθαρισμό βου-

νών, δασών και ακτών.
Τέλος ο Κύριος Κιούσης τονίζει ότι ο εθελοντι-

σμός είναι κάτι που γίνεται για να προσφέρουμε χωρίς 
αντάλλαγμα.
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Οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό σκάνδαλο χαρα-
κτηρίζουν 37 βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ το κυβερνητικό 
σχέδιο για τις ΣΔΙΤ στη δια-
χείριση των απορριμμάτων στη 
χώρα μας. Υπογραμμίζουν ότι 
«ακολουθούνται κοντόφθαλμες, 
ευκαιριακές πολιτικές, που απο-
κλείουν τον κοινωνικό έλεγχο 
και τη συμμετοχή των πολιτών, 
ενώ οι σχεδιασμοί δεν έγιναν 
με γνώμονα την προστασία του 
περιβάλλοντος και του δημόσι-
ου συμφέροντος, αλλά με βάση 
μικροκομματικές σκοπιμότητες 
και υπολογισμούς, που καθοδη-
γήθηκαν από εργολαβικά συμ-
φέροντα». 

Σημειώνουν δε: «Με αυτές 
τις πολιτικές, φτάσαμε στο επί-
πεδο να κατασπαταλήσουμε 
εκατομμύρια κοινοτικών και 
εθνικών πόρων, να «φυτεύου-
με» νέους ΧΥΤΑ/Υ, ανεβάζοντας 
τους τζίρους των εργολάβων, 
αλλά και προκαλώντας τερά-

στια κοινωνικά και περιβαλλο-
ντικά προβλήματα». Μεταξύ των 
κραυγαλέων περιπτώσεων κατα-
γράφονται ο ΧΥΤΑ Γραμματικού, 
ο ΧΥΤΑ Ζακύνθου, ο ΧΥΤΑ Λευ-
κίμμης και ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. 
Σημειώνεται δε ότι αναμένεται 
και επίσκεψη διερευνητικής επι-
τροπής του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου στις 28-30 Μαΐου 
στην Ελλάδα για να εξετάσει 
σχετικές καταγγελίες, ύστερα 
και από σχετικές παρεμβάσεις 

στην Επιτροπή Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 
ευρωβουλευτή Ν.Χουντή.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΓ-
ΓΕΙΛΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙ-
ΚΡΑΤΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΚΕΡΔΗ ΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΩΝ «ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ» 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΛΑΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΟΞΥΝΕΤΑΙ 
ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΕΤΑΙ.

Tο μεγάλο φαγοπότι  
των σκουπιδιών

Το φαγοπότι καλά κρατεί. 
Από σκουπίδια πηξαμε!
Σκουπιδότοπος η Αίγινα

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού  για τις 4 
μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων  στην Αττική για την 
κατασκευή και την  λειτουργία του εργοστασίου της φυλής 
που εκτιμάται ότι θα διαχειρίζεται  700.000 τόνους στερε-
ών αποβλήτων την ημέρα. Προηγήθηκαν τα αποτελέσμα-
τα για τις μονάδες  στην Κερατέα, στο Γραμματικό  και τα 
Λιόσα. Η υπόθεση του Γραμματικού είναι στο στάδιο της 
εξέτασης ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει οι 
εταιρίες στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Μετά τις αποφάσεις του δικαστηρίου ξεκινά η επόμενη 
φάση που είναι ο ανταγωνιστικός διάλογος μεταξύ των 
εταιριών που προκρίνονται με την συμμετοχή υπηρεσια-
κών παραγόντων του αρμόδιου για την διαχείριση απορ-
ριμμάτων φορέα. Για την μονάδα της φυλής περνούν στο 
επόμενο στάδιο οι παρακάτω  διαγωνιζόμενοι:
Ένωση Εταιριών Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε –Ηλέ-
κτωρ Α.Ε
Ένωση Προσώπων Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ-ΔΕΗ Α.Ε. 
Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ Α.Ε. –ΧΡ Δ. Κωνσταντι-
νίδης Α.Ε.
Ένωση Εταιριών Μεσόγειος – J & P AΒΑΞ
Από τον διαγωνισμό αποκλείστηκαν η εταιρία Τοξό-
της Α.Ε και η ένωση Προσώπων Ερέτβο Α.Ε. –Δομο-
σπόρτ Α.Ε. – Εγνων ΑΤΕ.

Γέμισε σκουπίδια η Αίγινα και πλέον απειλείται 
η δημόσια υγεία και η αισθητική. Οι κάδοι έχουν 
ξεχειλίσει και όγκος από μπάζα και σακούλες 
κάνουν την κατάσταση αφόρητη.
Ο δήμαρχος Αίγινας Θεοδόσιος Σακκιώτης αναφέ-
ρει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη για διάφορους 
λόγους καθώς το καλοκαίρι από 13.000 πληθυσμό 
η Αίγινα φιλοξενεί 70.000 και οι υποδομές είναι 
στο κόκκινο. Το πρόβλημα με τα σκουπίδια είναι 
πιθανό να εμφανιστεί ξανά μέσα στο καλοκαίρι εάν 
δεν παρθούν μέτρα, επειδή ο Δήμος Αίγινας είναι 
υποχρεωμένος να μεταφέρει τα σκουπίδια του στο 
ΧΥΤΑ Φυλής  με πλοία της γραμμής. Όταν υπάρχει 
μεγάλη κίνηση γινόμαστε όμηροι των καραβιών, η 
κατάσταση γίνεται προσβητική και ολοένα επιδει-
νώνεται.
Η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου πάσχει καθώς 
το 2011 εργάζονταν 43 άτομα ενώ σήμερα μόνο 
8 και με το δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός είναι 
ψαλιδισμένος, υπήρξε η δυνατότητα μόνο για 4 
προσλήψεις και αυτές με τετράμηνη σύμβαση.
Φιστίκια Αιγίνης! ΔΥΣΤΥΧΩΣ και αυτή την «πατέ-
ντα» πάνε να την πάρουν, με το δεδομένο ότι η 
Ισπανία και η Πορτογαλία κάνει το ίδιο. Δεν μας 
έφτανε αυτό, τώρα ήρθαν και τα σκουπίδια.
Λαός που είμαστε να σου πετύχει. Να δώσουμε τα 
παιδιά μας για υιοθεσία στους Λατινοαμερικάνους 
μπας και σωθούνε!

«Φυτεύουν» νέους Χυτά για  
να εξυπηρετήσουν εργολάβους

Με επιστολή προς τον ΕΣΔΝΑ και τον Ελληνι-
κό Οργανισμό Ανακύκλωσης του ΥΠΕΚΑ η Πρω-
τοβουλία Συνεννόησης για την Διαχείριση των 
Απορριμμάτων και η Κίνηση Πολιτών Ecoeleusis 
καταγγέλουν ότι το περιεχόμενο του μπλε κάδου 
στην διαδρομή μέχρι το Κέντρο  Διαλογής Ανα-
κυκλώσιμων Υλικών αναδύει οσμή σκουπιδιών, 
πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο καθώς οι μπλέ 
κάδοι πρέπει να περιέχουν μόνο ανακυκλώσι-
μα υλικά. Αναδεικνύουν τα γενικότερα προβλή-
ματα και θέτουν κρίσιμα ερωτήματα όπως αν 
τα ΚΔΑΥ ξεπλένουν σύμμεικτα απορρίμματα τα 
οποία οδηγούνται ως υπολείμματα στις εγκατα-
στάσεις του ΕΔΣΝΑ.

Επισημαίνουν ότι η αφετηρία ήταν η δια-
δικασία λειτουργίας του συστήματος του μπλε 
κάδου στην Μύκονο και εκθέτουν περιστατικά 
και καταγγελίες. Η διαχείριση στην Μύκονο γίνε-
ται με μπλε κάδους και κοντέινερ συλλογής γυα-
λιού, την ευθύνη για την αποκομιδή και τη μετα-
φόρτωση σε κοντέινερ την έχει ο Δήμος  και την 
μεταφορά σε ΚΔΑΥ της Αττικής  την έχει η ΕΕΑΑ.

Επίσης στην σύμβαση αναφέρεται ότι το προ-
κύπτον από την διαλογή υπόλειμμα θα διατίθε-
ται στον ΧΥΤΑ στην Αττική  χωρίς να αναφέρε-
ται οικονομική υποχρέωση του Δήμου προς το 
ΕΕΑΑ η του ΕΔΣΝΑ.

Υπάρχουν καταγγελίες πολιτών για πλημμελή 
συγκομιδή, για μη λειτουργία της ανακύκλωσης , 
για ανυπαρξία ξεχωριστής διαλογής με την εξαί-
ρεση της συλλογής του γυαλιού που γίνεται μόνο 
το καλοκαίρι. Η μεταφορά τους και η μεταφόρ-

τωση σε κοντέινερ  γίνεται στον ΧΥΤΑ Μυκόνου 
που είναι σε κακή κατάσταση και μάλλον αδυ-
νατεί να υποδεχτεί τα απορρίμματα.

Λίγο πριν το Πάσχα οργανώθηκε μια αποστολή 
κοντέινερ από το λιμάνι της Μυκόνου στο λιμάνι 
της Ελευσίνας  και από εκεί στο ΚΔΑΥ Ασπρο-
πύργου όμως σύμφωνα με μαρτυρίες τόσο από 
τη Μύκονο όσο και από την Ελευσίνα μιλάνε για 
έντονη δυσοσμία και για εικόνα που προσιδιά-
ζει σε σύμμεικτα απορρίμματα και όχι σε ανακυ-
κλώσιμα υλικά. Υπήρξε νέα αποστολή με περί-
που 30 κοντέινερ που έφτασαν στο λιμάνι της 
Ελευσίνας, όμως η εικόνα ήταν η ίδια και χειρό-
τερη . Πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσου-
με τις αρμόδιες αρχές  της περιφερειακής ενό-
τητας  Δυτικής Αττικής οι οποίες διενέργησαν 
αυτοψία σε χώρο που ανήκει στον Οργανισμό 
Λιμένα Ελευσίνας, ελέγχοντας την  νομιμότητα 
της διαδικασίας  μεταφοράς του συγκεκριμένου 
φορτίου. Αναμένονται η έκθεση αυτοψίας και οι 
περαιτέρω ενέργειες. Δεν είναι γνωστή η δια-
δρομή των κοντέινερ μετά την πύλη του ΚΔΑΥ  
αν υπάρχει δηλαδή διαλογή και διαχωρισμός ή 
αν οδηγείται απευθείας στον ΧΥΤΑ Φυλής για 
ταφή.  Επειδή θεωρούν ότι η Μύκονος δεν είναι 
ένα μεμονωμένο περιστατικό   ζητούν απαντή-
σεις από τους 2 φορείς.

ΝΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ Η ΜΥΚΟΝΟΣ; ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο 
ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΟΙΤΑΕΙ ΜΟΝΟ 
ΤΗΝ «ΠΑΡΤΗ» ΤΟΥ.

Μαϊμού ανακύκλωση συσκευασιών
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Σε μια έκταση 20 στρεμμάτων, η 
χωματερή βρίσκεται στη θέση Στρίφι, 
κοντά στην αεροπορική βάση της περι-
οχής. Εκεί, από τις αρχές της προηγού-
μενης δεκαετίας, ξεκίνησαν να απορρί-
πτονται συστηματικά αμέτρητοι τόνοι 
οικοδομικών αποβλήτων, οι οποίοι σχη-
ματίζουν λοφίσκους που βρίσκονται διά-
σπαρτοι σε ολόκληρη την έκταση, ανά-
μεσα σε ελιές και βελανιδιές. 

Μετά το «μπάζωμα» στο Στρίφι, 
σήμερα η περιοχή διαθέτει κάθε είδους 
αστικών ή ακόμα και επικίνδυνων απο-
βλήτων, γεγονός που προκαλεί υποβάθ-
μιση του εδάφους και των υπογείων 
υδάτων στην Ελευσίνα. «Το πρόβλη-
μα υπήρχε γενικώς στην περιοχή μας 
και τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο η 
αυθαιρεσία έγινε καθεστώς την περί-
οδο που κορυφώθηκε η κατασκευα-
στική δραστηριότητα για την Ολυμπι-
άδα του 2004», αναφέρει ο δήμαρχος 
Ελευσίνας, Γιώργος Τσουκαλάς. «Αυτός 
ο χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απο-
βλήτων δημιουργήθηκε από το 2003, 

υπό τη σιωπηρή ανοχή των κρατικών 
Αρχών μηδέ των αυτοδιοικητικών εξαι-
ρουμένων», λέει από την πλευρά του ο 
Χρήστος Χρηστάκης, εκπρόσωπος της 
Κίνησης Πολιτών Ecoeleusis. «Τα μπάζα 
περιέχουν πολλές φορές βαρέα μέταλλα 
και άλλες πολύ επικίνδυνες ουσίες για 
το περιβάλλον και την υγεία. Πρόκειται 
για μια σιωπηρή καταστροφή του ελλη-
νικού περιβάλλοντος», λέει ο καθηγη-
τής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, 
Νικόλαος Μουσιόπουλος.

Τα ίδια και στην Ευκαρπία 
Θεσσαλονίκης. 

Την ίδια ώρα με περισσότερο χώρο 
για την ασφαλή απόθεση απορριμμά-
των στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, με έναν 
σύγχρονο σταθμό μεταφόρτωσης απορ-
ριμμάτων στην Ευκαρπία αλλά και με 
ένα μητροπολιτικό πάρκο στον πρώην 
σκουπιδότοπο των Ταγαράδων, ωφε-
λείται η Θεσσαλονίκη. 

Η νέα διοίκηση του Φορέα Διαχεί-

ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) 
Κεντρικής Μακεδονίας, με επικεφαλής 
τον πρόεδρο Μιχάλη Γεράνη, συνεχίζει 
τα έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και ευρύτε-
ρα στην περιφέρεια όπου σχεδιάζονται 
νέα έργα στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
του περιφερειακού σχεδιασμού για την 
ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. 

Τα έργα αυτά θα χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και υπολογί-
ζεται να ολοκληρωθούν την επόμενη 
δεκαετία. «Στόχος είναι η Θεσσαλονί-
κη και συνολικά η περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας να μπορεί στο μέλλον να 
διαχειρίζεται με ορθό τρόπο τα σκου-
πίδια, προστατεύοντας το περιβάλλον 
της ευρύτερης περιοχής» τόνισε ο πρό-
εδρος του ΦΟΣΔΑ Μ. Γεράνης.

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ 
ΤΑ ΜΑΖΕΨΑΜΕ. ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ. ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΑΓΟΝΑ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ

Προχωρεί  
η κατασκευή 
σταθμού 
μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων  
στον Ελαιώνα

Στην κατασκευή και λειτουργία 
σταθμού μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
στην περιοχή του Ελαιώνα 
αναμένεται να προχωρήσει 
ο δήμος Αθηναίων, μετά 
την υπογραφή σχετικής 
προγραμματικής σύμβασης 
με τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό 
Σύνδεσμο Νομού Αττικής. Ο 
σταθμός προβλέπεται από 
τον Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Αττικής, ενώ το κόστος 
κατασκευής εκτιμάται ότι θα 
ανέλθει σε 13,8 εκατ. ευρώ 
και θα χρηματοδοτηθεί από το 
ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. Με 
την ολοκλήρωση του έργου 
εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί 
μείωση του λειτουργικού 
κόστους, εξοικονόμηση πόρων 
και σημαντική ελάφρυνση 
της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης, καθώς και 
καλύτερη εξυπηρέτηση των 
κατοίκων του Λεκανοπεδίου. 
Η απόφαση για την κατασκευή 
του σταθμού μεταφόρτωσης 
εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση 
του διοικητικού συμβουλίου 
του ΕΣΔΝΑ. Η υλοποίηση 
θα γίνει σύμφωνα με τους 
εγκριθέντες περιβαλλοντικούς 
όρους, που προκύπτουν από 
την ελληνική και διεθνή 
νομοθεσία και τη δημοπράτηση 
ανοιχτού διεθνούς δημόσιου 
διαγωνισμού.
ΗΜΙΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΑΥΤΑ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΔΩ 
ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
«ΦΩΝΑΖΕΙ» ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΕΙ. 
ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΛΥΠΗΡΟ ΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΤΥΠΕΣ 
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΠΑΝΤΟΥ.

Ανεξέλεγκτοι και επικίνδυνοι 
σκουπιδότοποι στην Ελευσίνα 
και Θεσσαλονίκη
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Γεωπονικό 
πανεπιστήμιο  
και βιοαπόβλητα

Από τα εστιατόρια του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και τη Λέσχη 
Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, ξεκίνησε ο 
δήμος Αθηναίων το πιλοτικό 
πρόγραμμα κομποστοποίησης 
τροφών, στο πλαίσιο 
του Athens Biowaste, το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα που 
στοχεύει στην αξιοποίηση των 
βιοαποβλήτων. Η διαλογή των 
υπολειμμάτων τροφών έγινε 
επί τόπου και ακολούθως 
απορριμματοφόρο του δήμου, 
πραγματοποίησε χωριστή 
αποκομιδή των βιοαποβλήτων, 
τα οποία εναπόθεσε σε 
μονάδα κομποστοποίησης. 
Το παραγόμενο κομπόστ θα 
χρησιμοποιηθεί στα δημοτικά 
πάρκα. Το επόμενο διάστημα 
θα διανεμηθούν σακούλες 
κομποστοποίησης, καθώς και 
κάδοι κουζίνας και δρόμου 
αρχικά σε δυο πιλοτικές 
περιοχές, στο Γκάζι και στα Άνω 
Πατήσια.
ΚΑΛΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΑΛΛΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ. ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑ. ΤΟ 
ΠΑΚΟΕ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ

Μεγάλη μείωση κατέγραψαν την περα-
σμένη χρονιά οι ποσότητες τω αποβλήτων 
συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν μέσω 
του συστήματος των μπλε κάδων. Το 2012 
ανακυκλώθηκαν συνολικά 11% λιγότε-
ρες συσκευασίες σε σχέση με το 2011, 
ενώ το 31% έφθασε η μείωση συγκριτι-
κά με το 2008. 

Η εταιρεία αποδίδει τη σημαντική μείωση 
στην οικονομική κρίση, η οποία έχει οδη-
γήσει σε μείωση της κατανάλωσης. Ωστό-
σο, την κατάσταση επιδεινώνει η έλλειψη 
ενημέρωσης των πολιτών για την ανακύ-
κλωση που έχει ως αποτέλεσμα  την «επι-
μόλυνση» των μπλε κάδων με συμβατικά 

απορρίμματα, αλλά και η άνιση κατανο-
μή των μπλε κάδων στις γειτονιές. Σήμε-
ρα το σύστημα του μπλε κάδου έχει ανα-
πτυχθεί σε 24 νησιά εκτός από την Κρήτη, 
και έως το τέλος του 2012 συνολικά με 
το σύστημα ήταν συμβεβλημένοι 240 ΟΤΑ 
και 1.720 επιχειρήσεις. 

Οι κάδοι έχουν φτάσει τους 138.000 
και τα οχήματα ανακύκλωσης τα 400. 
Επιπρόσθετα στο τέλος του 2012 λει-
τουργούσαν 28 Κέντρα Διαλογής Ανακυ-
κλώσιμων Υλικών(ΚΔΑΥ). Ο γενικός Διευ-
θυντής της ΕΕΑΑ, Γιάννης Ρίζος, τόνισε 
ότι «Η καθημερινή υιοθέτηση της ορθής 
συμμετοχής στην ανακύκλωση πρέπει να 

αποτελεί συνειδητή ατομική επιλογή κάθε 
πολίτη που τον ενδιαφέρει το μέλλον του 
και φροντίζει το φυσικό περιβάλλον. Χρει-
άζεται προσπάθεια απ’όλους μας για να 
γίνει καλύτερος ο κόσμος που θα ζήσου-
με εμείς και τα παιδιά μας».

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙ-
ΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΒΉΜΑΤΟΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΡΡΗΤΑ Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ; 

ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΑΚΟΕ.

«Αδειάζουν» οι μπλέ κάδοι

Με τρεις δικαστικές αποφάσεις το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας άνοιξε το δρόμο για να προχωρήσουν κανονικά οι διαγω-
νιστικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση Ολοκλη-
ρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) 
στην Αττική. 

Με διαδικασίες εξπρές, αφού προσβαλλόμενες πράξεις εκδό-
θηκαν στο τέλος του 2012, το Στε απέρριψε τις αιτιάσεις που 
πρόβαλαν οι δύο δήμοι κατά της συγκεκριμένης διαδικασίας και 
τους ισχυρισμούς ότι παραβιάζονται διατάξεις της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς 

και οι συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την προστα-
σία του περιβάλλοντος. Οι υποθέσεις αφορούν το σχεδιασμό 
κατασκευής και λειτουργίας τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας 
απορριμμάτων σε Φυλή, Άνω Λιόσια, Κερατέα και Γραμματικό. 
Το ΣΤε υπό τον αντιπρόεδρο Σ.Ρίζο έκρινε ότι με τη συγκεκρι-
μένη ρύθμιση, η απαιτούμενη περιβαλλοντική προστασία δια-
σφαλίζεται σε στάδιο πολύ πιο πριν από την έναρξη εκτέλεσης 
εργασιών για επεξεργασία αποβλήτων.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ Η ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ ΚΑΤΙ ΤΟ …ΣΩΣΤΟ

Tο ΣΤε εγκρίνει την έναρξη διαδικασιών  
για τη λειτουργία 4 μονάδων απορριμμάτων
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Κλειστός ο Χυτά Φυλής
Λουκέτο μπήκε εκ νέου στον ΧΥΤΑ Φυλής 

μετά τη συνεχιζόμενη αθρόα είσοδο Τσιγγά-
νων και μεταναστών στον χώρο. 

«Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνε-
χιστεί άλλο. Το γαϊτανάκι με την είσοδο όλων 
των ατόμων στον ΧΥΤΑ πρέπει να σταμα-
τήσει» τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής και 
πρόεδρος του φορέα διαχείρισης (ΕΣΔΝΑ) 
Γιάννης Σγουρός και υπογράμμισε: «Ο χώρος 
υγειονομικής ταφής είναι δημόσιος και δεν 
μπορεί να επικρατούν οι νόμοι της ζούγκλας. 
Όποιος θέλει ας το καταλάβει». 

Είναι η Τρίτη φορά εντός του Μαΐου που 
ο κ. Σγουρός απευθύνει έκκληση προς τους 
αρμοδίους για τη λήψη μέτρων ενώ ο ΧΥΤΑ 
είχε χρειαστεί να κλείσει και την προηγούμε-
νη εβδομάδα για τον ίδιο λόγο. «Μέχρι σήμε-
ρα δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια για να απο-
τραπούν αυτού του είδους τα περιστατικά» 
επισημαίνεται. 

Παράλληλα, καταγγέλλεται πως τα άτο-
μα που εισέρχονται παρανόμως στον ΧΥΤΑ 
προχωρούν και σε κλοπές και αφαιρέσεις 
υλικών από εγκαταστάσεις του ΕΣΔΝΑ και 
ιδιωτών, επιφέροντας οικονομική ζημιά και 
προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΙΚΗ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑΤΙ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΚΟΜΗ 
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΝΟΡΓΑΝΩΤΗ Η ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ «ΚΛΕΙΣΙΜΟ» ΤΗΣ 
ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΕ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΡΧΗ ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ;

Θέμα με την υπόθεση της μη από-
δοσης τελών της «Χόχτιφ» στον Δήμο 
Σπάτων από  τον βουλευτή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Δ. Παπαδημούλη. Με  απάντηση της 
όμως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττι-
κής βάζει τα πράγματα στη θέση τους. 
Αναφέρει ότι η επιβολή τελών γίνεται 
για δυο λόγους. 

Ο ένας είναι για τέλη  περισυλλο-
γής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ο δεύτερος για περιβαλλοντική επιβά-
ρυνση των πέριξ του αεροδρομίου περι-
οχών λόγω της πυκνής και αυξημένης 
κίνησης οχημάτων. 

Για το πρώτο το αεροδρόμιο δεν υπο-
χρεούται να καταβάλει τέλη καθώς δια-
θέτει δικά του συνεργεία για συλλογή 
των απορριμμάτων. Ωστόσο για το δεύ-
τερο σκέλος μπορεί να υπάρξει διεκδί-
κηση τελών, αφού όμως προηγηθεί ΚΥΑ 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομι-
κών και Μεταφορών που θα καθορίζει 
τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης 
ανταποδοτικών τελών από τους Δήμους 

Σπάτων, Παιανίας, Μαρκοπούλου, Μεσο-
γαίας, Αρτέμιδας, Ραφήνας, Κορωπίου και 
όποιου άλλου δικαιούχου ΟΤΑ εμφανι-
στεί σε βάρος του αεροδρομίου. Η ΚΥΑ 
όμως ακόμη δεν έχει εκδοθεί. Για να 
ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό ο γραμ-
ματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής Δ. Καλογερόπουλος ξεκίνησε τη 
διαδικασία για να υπάρξει άμεσα αυτή 
η ΚΥΑ που καθυστερεί εδώ και 12 χρό-
νια επειδή κανένας δεν ενδιαφέρθηκε.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΠΩΣ 
Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-
ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΦΩΝΑΖΕ Ο ΚΥΡΙ-
ΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΤΩΡΑ ΞΕΡΕΙ 
ΠΟΣΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙ-
ΚΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Η ΟΧΙ.  ΠΟΙΟ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣ-
ΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ ΑΥΤΟ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΚΑΛΟ-
ΓΕΡΟΠΟΥΛΕ;

Ξεκίνησε η διαδικασία για την είσπραξη τελών από το «Ελ. Βενιζέλος»
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΕΕ, στην Ελλάδα βρίσκονται ακό-
μη σε λειτουργία 78 χωματερές, 
ενώ άλλες 318 έχουν σταματή-
σει να δέχονται σκουπίδια, χωρίς 
ωστόσο να έχουν αποκαταστα-
θεί, αποτελώντας μόνιμη απειλή 
για το περιβάλλον και τη δημό-
σια υγεία. 

Στην πραγματικότητα, όμως, 
σύμφωνα με στελέχη του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, βρίσκο-
νται σε λειτουργία πάνω από 
200 χωματερές που, συνήθως 
τις νυχτερινές ώρες και τα σαβ-
βατοκύριακα δέχονται σκουπίδια, 
τοξικά βιομηχανικά και νοσοκο-
μειακά απόβλητα, τα οποία περ-
νούν μέσω του εδάφους και του 
υδροφόρου ορίζοντα μέχρι τα 
πιάτα και τις βρύσες μας. Πριν 
από δυο εβδομάδες, εντοπίστηκε 
από τα στελέχη της Ειδικής Γραμ-
ματείας Επιθεωρητών Περιβάλ-
λοντος χωματερή στην Ανατολι-
κή Αττική, που ενώ έχει μπει στο 
πρόγραμμα αποκατάστασης, για 
το οποίο εκταμιεύτηκαν κοινοτικά 
κονδύλια, στην πραγματικότητα 
συνεχίζει να λειτουργεί. 

Σε ολόκληρη την Αττική συνε-
χίζουν να λειτουργούν παράνο-
μα 20 χωματερές και υπάρχει ο 
κίνδυνος για εκατομμύρια πολί-
τες που θα μπορούσαν να κατα-
ναλώσουν τα αγροτικά προϊόντα 
που καλλιεργούνται στην περι-

οχή, καθώς αρδεύεται με νερό 
που ενδέχεται να έχει επιμολυνθεί 
από τα αστικά, βιομηχανικά και 
νοσοκομειακά απόβλητα. 

Στις χωματερές δε λείπουν 
ούτε οι πυρκαγιές. Υπολογίζε-
ται ότι παραπάνω από τις μισές 
πυρκαγιές που ξεσπούν κάθε 
καλοκαίρι στην Ελλάδα έχουν 
ως πρωταρχική αιτία είτε καύ-
σεις σκουπιδιών, είτε αναφλέ-
ξεις υλικών που βρίσκονται σε 
αυτές. Η Ελλάδα καταδικάστηκε 
το 2005 για πρώτη φορά για το 
σύνολο των 1.125 χωματερών 
της χώρας που λειτουργούσαν 
και λίγα έγιναν από τότε. Ήδη 
από τον περασμένο Φεβρουά-
ριο το Κολέγιο των Επιτροπών 
αποφάσισε την παραπομπή της 
Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο 
με τη δεύτερη καταδίκη να συνε-
πάγεται αυτόματη επιβολή προ-
στίμων ύψους 28 εκατομμυρί-
ων εφάπαξ και από κει και πέρα 
71.193 ευρώ περίπου κάθε ημέ-
ρα που παραμένουν ανοιχτές οι 
χωματερές.

ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ ΔΥΣΤΥ-
ΧΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ 
ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ 
ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ 
ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕ-
ΡΙΔΑ ΤΟΥ, ΤΟ SITE ΚΑΙ ΤΟ 
FACEBOOK ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ!

Αντιπαράθεση για το σταθμό επεξεργασίας 
σκουπιδιών στην Οιχαλία Μεσσηνίας

Σε εμπόλεμη ζώνη μετατράπηκε η ημερίδα 
για τα απορρίμματα που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στην Καλαμάτα από τον Δήμο Οιχα-
λίας. Το θέμα που γέμισε την αίθουσα ασφυ-
κτικά από τους κατοίκους της Άνω Μεσσηνί-
ας ήταν η δημιουργία νομαρχιακού σταθμού 
προσωρινής επεξεργασίας απορριμμάτων στο 
Παλιοροβούνι του Δήμου Οιχαλίας. 

Οι κάτοικοι αντιδρούν σθεναρά σε αυτήν 
την εξέλιξη και στα σχέδια των δημάρχων κυρί-
ως που την προωθούν. Έκπληξη αποτέλεσε η 
αρνητική θέση του αντιπεριφερειάρχη Μεσση-
νίας Παναγιώτη Αλευρά για την επιλογή της 
συγκεκριμένης τοποθεσίας, προειδοποιώντας 
πως εάν τελικώς γίνει ο σταθμός, τότε στον 
ίδιο χώρο θα λειτουργήσει μελλοντικά και ο 
σταθμός μεταφόρτωσης των σκουπιδιών όλης 
της Μεσσηνίας και δύο δήμων της Αρκαδίας. 

Η τοποθέτηση Αλευρά αιφνιδίασε τους δημάρ-
χους Καλαμάτας, Μεσσήνης και Πύλου-Νέστο-
ρος, οι οποίοι αναρωτήθηκαν εάν αυτή η θέση 
είναι προσωπική άποψη του αντιπεριφερειάρ-
χη ή εάν αντιπροσωπεύει και τον περιφερει-
άρχη Πέτρο Τατούλη. Αυτή τη στιγμή το θέμα 
«μπλοκάρει» σε έναν από τους σημαντικότερους 
νομούς της Πελοποννήσου με τον αντιπεριφε-
ρειάρχη «να στυλώνει τα πόδια» στις επιλογές 
του περιφερειάρχη. Να υπογραμμίσουμε πως 
δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πέτρος Τατού-
λης έχει έλθει σε ρήξη με αντιπεριφερειάρχη. 

Για την ώρα, με τη θέση του αντιπεριφερει-
άρχη Μεσσηνίας συμπαρατάσσονται ο λαός και 
οι ειδικοί! Ο γεωλόγος Νικόλαος Στάππας σημεί-
ωσε ότι η περιοχή αυτή δεν είναι κατάλληλη 
διότι έχει μεγάλες κλίσεις και έντονο ανάγλυφο. 

Ο τέως καθηγητής στο Πολυτεχνείο της 

Κρήτης, Αλέξανδρος Οικονομόπουλος, τόνισε 
ότι η ιδανική λύση για τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων είναι η αξιοποίηση των παλιών ορυ-
χείων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Σε διαφορετι-
κή περίπτωση σημείωσε ότι η θετικότερη λύση 
είναι η επαναλειτουργία του μεγάλου ΚΔΑΥ 
της ΜΟΛΑΚ και η εναπόθεση των δεμάτων σε 
χώρους που θα επιλεγούν, ανάμεσα στους οποί-
ους ονομάτισε τη Μαραθόλακκα του Ταΰγετου 
και το παλιό λατομείο στην Πολιανή.

ΠΡΙΝ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΗΤΑΝ 
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΛΛΩΝ ΣΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ Κ.Λ.Π) 
ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ 
ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΟ 
ΜΟΛΑΚ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ). ΤΩΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ 
ΟΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΔΙΚΙΟ.

Κλειστές μόνο στα χαρτιά  
οι χωματερές στην Ελλάδα
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ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ. 
ΔΕ ΜΑΣ ΕΦΤΑΝΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ;

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  
ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ 
 ΣΤΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΟ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ  
ΔΕ ΜΑΣ ΕΦΤΑΝΑΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ;

Έπειτα από καταγγελίες της «Πρωτοβουλίας 
Συνεννόησης για τη Διαχείριση Απορριμμάτων» 
που αφορούν τη διακίνηση αποβλήτων τα οποία 
προέρχονται από περιοχές εκτός νομού Αττικής και 
τη διάθεσή τους στον επιβαρυμένο ΧΥΤΑ Φυλής, 
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργα-
ζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ), 
Θέμης Μπαλασόπουλος, θα ζητήσει άμεσα σχετι-
κή εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να γίνει 
εξονυχιστικός έλεγχος. Ακόμη και αν τα σκουπί-
δια ήταν ανακυκλώσιμα στο σύνολό τους, ελέγ-
χεται εάν ακολουθούν πλήρως τη νόμιμη διαδικα-
σία, καθώς το θέμα είναι τι γίνεται με το υπόλειμμά 
τους. Κατά το παρελθόν, ο περιφερειάρχης Αττικής 
και πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέ-
σμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) , Γιάννης Σγουρός, 
έχει διαψεύσει ότι εισέρχονται στον ΧΥΤΑ Φυλής 
σκουπίδια άλλων νομών. Ωστόσο, σύμφωνα με 
καταγγελίες, τα σκουπίδια όχι μόνο μπαίνουν, αλλά 
«υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ότι αυτό το υπόλοι-
πο που προέρχεται από τα σκουπίδια εκτός Αττι-
κής να χρεώνεται σε δήμους εντός Αττικής», συμ-
φώνα με τον κ.Κεφαλά, μέλος της Πρωτοβουλίας.

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑ ΤΗ ΒΑΦΤΙ-
ΣΟΥΜΕ! ΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΧΩΜΑΤΕ-
ΡΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ.

Ο δρόμος για την εισαγωγή και καύση εκατομ-
μυρίων τόνων σκουπιδιών από την Ιταλία αλλά 
ακόμη και από την Κίνα ανοίγει  και «με τον νόμο». 
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Περι-
βάλλοντος, την ώρα που στην Ελλάδα τα σκου-
πίδια «αξιοποιούνται» σε χωματερές, ετοιμάζεται 
η κατάθεση νομοθετικής διάταξης που θα καθι-
ερώνει την τιμή της κιλοβατώρας, για την ενέρ-
γεια που παράγεται από την καύση απορριμμάτων 
τύπου SRF. Το SRF δεν παράγεται στην Ελλάδα, 
συνεπώς για να αξιοποιηθεί στη χώρα μας πρέ-
πει να εισαχθεί από το εξωτερικό. Το ενδεχόμε-
νο καύσης των επεξεργασμένων σκουπιδιών στην 
Ελλάδα προκαλεί τεράστια ανησυχία στους επιστή-
μονες που τονίζουν ότι το SRF πρέπει να υπόκει-
ται σε εξονυχιστικούς ελέγχους πριν οδηγηθεί σε 
αποτεφρωτήρες, λόγω των επικίνδυνων και τοξι-
κών ουσιών που πιθανόν να περιέχει. «Το SRF 
δεν περιέχει μόνο φυσικά και οργανικά απόβλη-
τα, αλλά και πλαστικά, μέταλλα ή προϊόντα κλω-
στοϋφαντουργίας. Η καύση του πρέπει να γίνεται 
κάτω από πολύ αυστηρές προδιαγραφές, ειδάλ-
λως υπάρχει ο κίνδυνος εκπομπής διοξινών και 
άλλων επικίνδυνων ουσιών» δηλώνει ο Μιχά-
λης Κορνάρος, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 
«Θα ήταν πραγματικά απίστευτο να προχωρήσου-
με σαν χώρα σε εισαγωγές τέτοιου είδους αμφι-
λεγόμενης ποιότητας αποβλήτων, τη στιγμή που 
στην Ελλάδα, αντί να αξιοποιήσουμε τα δικά μας 
απόβλητα, τα ρίχνουμε σε χωματερές και φυσικούς 
χώρους», αναφέρει ο υπεύθυνος Τμήματος Βιομά-
ζας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Χρήστος Ζαφείρης.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΙΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΒΟΛΟ. ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΧΕ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΑ ΔΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ 
ΤΕΛΟΣ. ΘΡΑΣΟΣ ΟΜΩΣ. ΞΑΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕ-
ΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΚΟΣ-
ΤΟΥΜΙ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ.ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
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Ο πρόεδρος του περιφερειακού τομέα 
επισήμανε ότι το έργο του ΣΜΑ δεν ελλο-
χεύει κινδύνους για το περιβάλλον και την 
δημόσια υγεία και κατηγόρησε όσους παρα-
πληροφορούν τους πολίτες  ότι λένε παρα-
μύθια και ότι θέλουν να κάνουν καριέρα στις 
πλάτες του ΣΜΑ.  Ο Κύριος Γεράνης επανέ-
λαβε ότι η στασιμότητα του έργου προκαλεί 
σοβαρά προβλήματα  με τα απορρίμματα στην 
Θεσσαλονίκη. Δηλώνει αποφασισμένος να 
αποκλείσει τον ΧΥΤΑ Μαυρορράχης  λόγω 
της μη κατασκευής του ΣΜΑ. Ο Δήμος και 
οι κάτοικοι του Λαγκαδά έχουν δίκιο όμως 
προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τοπική 
συναίνεση για το έργο αλλά η προσπάθεια 
μας σκοντάφτει σε μία μειοψηφία που αντι-
δρά. Για την απεμπλοκή του έργου υποστή-
ριξε ότι έχει γίνει ήδη προσφυγή στην δικαι-
οσύνη και ότι υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο.

Η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ προχωρεί στην 
κατασκευή δύο εργοστασίων για αξιοποί-
ηση απορριμμάτων στην Μαυρορράχη και 
στον Άγιο Αντώνιο. Μία από τις μεθόδους 
που εξετάζονται είναι η καύση των απορριμ-
μάτων και οι πολίτες θα έπρεπε να θέλουν 
να κατασκευαστούν τα εργοστάσια καθώς 
θα θάβονται το 20% των απορριμμάτων 
από το 100% που ισχύει σήμερα, με βάση 
το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων 
ανά τόνο θα επιλεγεί ο τρόπος επεξεργα-
σίας. Θα υπάρξουν  και νέες μονάδες που 
θα παράγουν ενέργεια από το βιοαέριο των 
σκουπιδιών.

Με ρυθμό… χελώνας προχω-
ρούν οι διαγωνισμοί για τις Μονά-
δες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, με 
ορατό τον κίνδυνο να χαθούν κοινο-
τικοί πόροι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, 
που μόνον για την Αττική φτάνουν 
τα 200 εκατ. ευρώ. 

Για τον πρώτο χρονικά διαγω-
νισμό, του οποίου η Α’ Φάση έχει 
ολοκληρωθεί, αυτόν της Βορειο-
ανατολικής Αττικής (Γραμματικό) 
έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας αιτήσεις ασφαλιστικών 
μέτρων από τέσσερις διαγωνιζόμε-
νες ενώσεις προσώπων και εταιρει-
ών, η εκδίκαση των οποίων ορίστη-
κε για τις 5 Ιουλίου 2013. Εκκρεμεί 
να έρθει προς έγκριση στην Εκτελε-
στική Επιτροπή του ΕΣΔΝΑ το πρα-
κτικό για τη Μονάδα Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων της Φυλής. Ειδικό-
τερα, όπως ανακοινώθηκε από τον 

ΕΣΔΝΑ στη Β’ Φάση των διαγωνισμών 
περνούν 6 εταιρείες για τη Μονάδα 
της Κερατέας και 5 για Μονάδα των 
Άνω Λιοσίων. Τα παραπάνω έργα θα 
εκτελεστούν με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ 
(Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα) και η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτι-
κά εκτιμηθεί σε 27 έτη από την υπο-
γραφή της. Η αναθέτουσα αρχή θα 
συμμετέχει στη χρηματοδότηση του 
κόστους κατασκευής, με την καταβο-
λή ποσού που θα ανέρχεται ποσο-
στιαία από 40% έως και 60% της 
κατασκευαστικής αξίας του Έργου, 
μέσω του Προγράμματος Δημοσί-
ων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το οποίο 
θα προέρχεται από κοινοτική ή/και 
εθνική χρηματοδότηση.

ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ! 
ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ  
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΥΨΟΥΣ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ14

Νέα περιβαλλοντικά έργα σχεδιάζει  
ο περιφερειακός φορέας διαχείρισης αποβλήτων
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Σε καταπράσινη όαση μετα-
τράπηκε μια παλιά χωματερή 
στη βόρεια όχθη στα δέλτα 
του Τάμεση, στο Έσσεξ της 
Αγγλίας. 

Η χωματερή, που δεχόταν 
σκουπίδια από έξι περιφέρειες 
του Λονδίνου για περισσότερα 
από 50 χρόνια, αποκαταστά-
θηκε σε ένα φυσικό καταφύ-
γιο με δέντρα, καλαμιές και 
λιμνούλες, γεμάτο πουλιά, 
ερπετά και απειλούμενα είδη.

 Εκτός από τα ρυάκια, 
το φυσικό πάρκο “Thurrock 
Thameside Nature Park” είναι 
γεμάτο υγροτόπους με χιλιάδες 
πουλιά και προσφέρει σημαντι-
κά οφέλη για τους κατοίκους 
των γειτονικών περιοχών, δημι-
ουργώντας μια ανάσα πρασί-
νου και ενισχύοντας την τοπι-
κή οικονομία. 

Η αποκατάσταση αυτή απο-
τελεί πρωτοβουλία της ΜΚΟ 
“Essex Wildlife Trust”, η οποία 
προστατεύει 87 φυσικά κέντρα 
που δέχονται επισκέπτες. «Αυτή 
είναι η αρχή ενός νέου κεφα-
λαίου στην ιστορία του Δέλτα 
του Τάμεση» δήλωσε ο Πρό-
εδρος του Wildlife Trust σερ 
David Attenborough.

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕΤΑ-
ΤΡΕΨΑΜΕ ΤΟ ΣΧΙΣΤΟ ΣΕ 
ΜΙΑ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΚΙΝΔΥΝΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ. 
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΞΟΔΕΨΑΝ 
6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΙΔΟΥ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.ΕΜΕΙΣ 
ΞΟΔΕΨΑΜΕ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΜΕ ΜΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ.ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑ-
ΛΕΙΟ ΣΟΥ.

ΕΣΣΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ: 

Μετέτρεψαν χωματερή σε φυσικό πάρκο

111 τόνοι απορριμμάτων στα νεκροταφεία  
της Αρμένικης κοινότητας

Εκατόν έντεκα τόνους από κάθε 
λογής απορρίμματα περισυνέλεξαν τα 
συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης, 
τα οποία συμμετείχαν τις τελευταίες 
μέρες σε εκστρατεία για τον καθα-
ρισμό του περιβάλλοντα χώρου των 
αρμένικων κοιμητηρίων. 

Παρότι πρόκειται για ένα χώρο 
χαρακτηρισμένο ως ιστορικό και δια-
τηρητέο μνημείο, τα νεκροταφεία της 

αρμένικης κοινότητας είχαν μετατρα-
πεί σε χωματερή. 

Μετά την επιχείρηση καθαρισμού 
της ευρύτερης περιοχής, τα συνερ-
γεία του δήμου Θεσσαλονίκης προ-
χώρησαν στην περίφραξη του χώρου, 
ώστε να διαφυλαχθεί, δεδομένου ότι 
αποτελεί και σημείο υψηλού τουρι-
στικού ενδιαφέροντος αφού γειτνι-
άζει με τα βυζαντινά τείχη της Άνω 

Πόλης. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρ-
χο Ανακύκλωσης και Καθαριότητας κ. 
Θανάση Παππά, ανάλογες εξορμήσεις 
καθαρισμού πρόκειται να οργανωθούν 
και σε άλλα επιβαρυμένα σημεία της 
πόλης. «Ο επόμενος στόχος που έχου-
με θέσει αφορά τον καθαρισμό του 
ρέματος της ΥΦΑΝΕΤ. Επιδίωξή μας 
είναι να οργανώσομε μια εκτεταμένη 
επιχείρηση, ώστε το ρέμα της ΥΦΑ-

ΝΕΤ να καταστεί επισκέψιμο», τόνι-
σε ο κ. Παππάς.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ 
ΦΟΡΑ ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ, 
ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ 
ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑ-
ΣΕΙΣ. ΜΠΡΑΒΟ ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΠΑ.



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΤΑΝ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΑΣ ΚΟΥΦΑΙΝΕΙ 
↘ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α∆ΙΑΦΟΡΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ
↘  Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΣΠΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ.
↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
↘ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10€   □20€    □30€    □50€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ


