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ΠΕΜΠΤΗ  12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
10.00-10.30 Προσέλευση συνέδρων

10.30-10.45
Εναρκτήρια Ομιλία - Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόε-
δρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α 

10.45-11.00
Χαιρετισμός  Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
- Νίκου Βούτση

11.00-11.15
Χαιρετισμός Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
- Γιώργου Σταθάκη

11.15- 11.30
Χαιρετισμός Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας - Παναγιώτη Λαφαζάνη

11.30-11.45
Χαιρετισμός Αναπλ. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας - Γιάννη Τσιρώνη

11.45-
12.00

Χαιρετισμός Εκπροσώπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής -Michel Sponar, Υπεύ-
θυνος πολιτικής-Διαχείριση φυσικών πόρων και αποβλήτων -Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

12.00-12.10
Χαιρετισμός της Περιφερειάρχη  Β. Αιγαίου  και εκπροσώπου της ΕΝ.Π.Ε - Χρι-
στιάνας Καλογήρου

12.10-12.20 Χαιρετισμός Προέδρου  Κ.Ε.Δ.Ε - Γιώργου Πατούλη
12.20 -12.30 Χαιρετισμός Προέδρου  Π.Ε.Δ.Α- Ηρακλή Γκότση
12.30-12.40 Χαιρετισμός Δημάρχου Αθηναίων - Γιώργου Καμίνη
12.40- 12.50 Χαιρετισμός Δημάρχου Πειραιά -  Γιάννη Μώραλη
12.50-13.00 Χαιρετισμός Προέδρου Π.Ο.Ε- Ο.Τ.Α - Θέμη Μπαλασόπουλου
13.00- 13.10 Χαιρετισμός Α’ Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ε- ΘεόδωρουΣεραφίδη

13.10-13.20
Χαιρετισμός Προέδρου C.I.S.D (Παρατηρητήριο πολιτών για την αειφόρο 
ανάπτυξη) -  Μαργαρίτας Καραβασίλη

13.20 Διάλειμμα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

17.00- 17.15
Λοϊζίδου Μαρία, Καθ.  Ε.Μ.Π, υπεύθυνη μονάδας περιβαλλοντικής επι-
στήμης και τεχνολογίας.
“Νέες τάσεις της Ευρώπης στη διαχείριση των απορριμμάτων”

17.15-17.30
Αραβώσης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής  Ε.Μ.Π, Σχολή Μηχανολό-
γων - Μηχανικών, Eπίτ. Πρόεδρος Ε.Ε.Δ.Σ.Α
“Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα- Προβλήματα και Προοπτικές’’

17.30-17.45
Αγαπητίδης Ιωάννης , Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.
“Ο ρόλος του Ε.Ο.Α.Ν στην εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων ‘’

17.45-18.00
Ραζής Γιάννης, Γεν. Δ/ντης Ελληνικής Εταιρείας αξιοποίησης ανακύ-
κλωσης (Ε.Ε. Α.Α)
“Ανακύκλωση συσκευασιών, αποτελέσματα προβλήματα και προοπτική’’

18.00-18.15

Ιντζελέρ Μάριος, Διευθ. Σύμβουλος  στην εταιρεία: Ανακύκλωση συσκευ-
ών Α.Ε
“Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Η πορεία μας μέχρι σήμερα και οι προκλή-
σεις για το μέλλον”

18.15-18.30

Μπούρκας Δαμιανός, Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Δ.Σ.Α, Διπλωματούχος 
Μηχανικός Περιβάλλοντος.
“Προτάσεις Ε.Ε.Δ.Σ.Α για την αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμ-
μάτων στην Αττική.”

18.30-18.45
Δερματάς Δημήτρης,  Αναπλ. Καθηγητής  Ε.Μ.Π, τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών.
“Έννοια της αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων’’

18.45-19.00
Μανιός Θρασύβουλος, Αναπλ. Καθηγητής στη Σχολή Τεχνολογίας Γεω-
πονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι Κρήτης.
“Κομποστοποίηση: Νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις σε μια παλιά διεργασία’’

19.00-19.30 Διάλειμμα

19.30-19.45
Κανακόπουλος Δημήτρης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Κομποστοποίησης (Σ.Ε.Κ).
“Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση”

19.45-20.00
Λέκκας  Φραγκίσκος Δημήτρης, Αναπληρωτής καθ. Παν. Αιγαίου, Ερευ-
νητική Ομάδα Ανάλυσης και Προσομοίωσης Περιβαλλοντικών Συστημάτων.
“Αξιολόγηση απόδοσης ΚΔΑΥ τύπου Β. Η περίπτωση του δήμου Καλαμάτας”

20.00- 20.15
Λυμπεράτος Γεράσιμος, Καθ. Σχολής XημικώνMηχανικών Ε.Μ.Π/Μέλος 
Ε.Ε  Ε.Δ.Σ.Ν.Α και Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου.
“Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων - Η περίπτωση της Αττικής”

20.15-20.30
Καλογήρου Στρατής, Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, Αντιπρόεδρος Glob-
al WTERT council.“Ενεργειακή αξιοποίηση, παγκόσμια κατάσταση”

20.30-20.45

Λουκάτος Ανδρέας, Επιστημονικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Βιο-
μηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης 
Αποβλήτων (Σ.Ε.Π.Α.Ν). “ Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλή-
των- απόψεις ΣΕΠΑΝ ”

Ένα συνέδριο… όπως τόσα πολλά
Στη διάρκεια των 35 χρόνων δράσης και 

ενημέρωσης του κοινού από το ΠΑΚΟΕ, έχου-
με οργανώσει 7 συνέδρια και 14 ημερίδες για 
τα… χρυσοφόρα σκουπίδια. Στην εφημερίδα 
μας που εκδίδεται 35 χρόνια (1979-2015) 
έχουμε γεμίσει με διάφορες έρευνες, άρθρα, 
ρεπορτάζ 1.500 σελίδες περίπου.

Το συνέδριο αυτό ήταν για μας μια από… 
τα ίδια. Χιλιοειπωμένα από διαπλεκόμενους 
και μη με την ometra των αδηφάγων σκου-
πιδαρχών.

Αυτό όμως που βγαίνει από τα λεγόμενα 
όλων είναι ότι οι υπεύθυνοι εξουσιαστές της 
περιφέρειας πρέπει να σταματήσουν τα λόγια 
και να προχωρήσουν σε εφικτές λύσεις απο-
κεντρωμένες προς όφελος του περιβάλλοντος 
αλλά και του κοινωνικού ιστού των Δήμων 
στην Περιφέρεια, δημιουργώντας έτσι αφε-
νός θέσεις εργασίας αλλά και πόρους για την 
επίτευξη των στόχων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

9.00-9.15 Προσέλευση συνέδρων

9.15-9.30
Γεώργιος Κρεμλής,(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλ-
λοντος), “Διαχείριση Απορριμμάτων Παγκοσμίως”

9.30-9.45
John Kittmer ,(Πρέσβης Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα) “Διεθνής 
εμπειρία διαχείρισης απορριμμάτων”

9.45- 10.00
Sapir Doron, (Αντιδήμαρχος  του Τελ Αβίβ, Ισραήλ)
“Το πάρκο Ανακύκλωσης Χιρία στο Ισραήλ-Μελέτη περίπτωσης”

10.00-10.15
Anne Vandeputte, (OVAM-Δημόσια Υπηρεσία Διαχείρισης Απορριμμά-
των της Φλάνδρας, Βέλγιο)
“Διαχείριση αποβλήτων και υλικών στη Φλάνδρα”

10.15-10.30

Philip Nugent, (Τμήμα πολιτικής για τα απορρίμματα και την αποτε-
λεσματικότητα των πόρων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κοινοτήτων και 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ιρλανδία)
“ O ρόλος των Οικονομικών Εργαλείων για τη βελτίωση της απόδοσης 
της Εθνικής Πολιτικής Διαχείρισης Αποβλήτων στην Ιρλανδία”

10.30-10.45

Francesco Giró i Fontanals, (Τεχνικός Σύμβουλος του Οργανισμού 
Διαχείρισης Απορριμμάτων της Καταλονίας, Ισπανία)
“Μια ευέλικτη προσέγγιση της μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ) 
και της βιολογικής επεξεργασίας (BΕ) των ΑΣΑ, ως τρόπου για την επιτυ-
χή εκπλήρωση των στόχων πολλών περιβαλλοντικών οδηγιών και στρα-
τηγικών της Ε.Ε. Η μελέτη περίπτωσης της Καταλονίας”

10.45-11.00

Gil Aroyo, (Διευθυντής Τμήματος Υγιεινής του Δήμου Τελ Αβίβ, Ισραήλ)
“Μετασχηματισμός των απορριμμάτων σε πόρους, τα απορρίμματα ως 
καθρέφτης της πόλης και ‘Branding’ της διαδικασίας διαχείρισης των 
απορριμμάτων -Συμμετοχή όλων των πολιτών”

11.00-11.15
Michal Len, (RREUSE, Βέλγιο) – Οπτικοακουστικό υλικό
“Μια επισκόπηση του δικτύου RREUSE: Κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
επαναχρησιμοποίηση και πολιτική της Ε.Ε”

11.15-11.30
Ioannis Bakas, (Έλληνας εμπειρογνώμονας, Δανία)
“Τρία παραδείγματα ορθής πρακτικής στον τομέα της διαχείρισης απο-
βλήτων στην Ε.Ε”

11.30-11.45
Peeter Eek, (Υπουργείο Περιβάλλοντος της Εσθονίας)
“Διαχείριση αποβλήτων στην Εσθονία - έξοδος από την εποχή της υγει-
ονομικής ταφής αποβλήτων 2004-2014”

11.45-12.00
Christian Ehrengruber, (Αυστρία)
“Βιώσιμη πρακτική της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στην Άνω 
Αυστρία”

12.00-12.30 Διάλειμμα

12.30-12.45
Ξενοφών Κακάτσιος , (Καθηγητής Ε.Μ.Π)
“Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων”

12.45-13.00
Lisa Labriga, (Ειδική Εμπειρογνώμων, Βέλγιο)
“Πόλεις και Περιφέρειες ως βασικοί παράγοντες για μια κυκλική Οικονομία”

13.00-13.15
Αντώνης Μαυρόπουλος, (Πρόεδρος της Επιστημονικής και Τεχνικής 
Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Στερεών Αποβλήτων, ISWA)
“Μαθήματα από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες: Ευρωπαϊκές εμπειρίες”

13.15-13.30
Johann Mayr, (Πρόεδρος των Αυστριακών Ενώσεων Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων, Αυστρία)
“Διαχείριση αποβλήτων στην Αυστρία - Μια επιτυχής λύση του προ-
βλήματος”

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

17.00-17.10 Σγουρός Γιάννης, επικεφαλής Περιφερειακής. Παράταξης «ΑΤΤΙΚΗ»

17.10-17.20
Κουμουτσάκος Γιώργος, επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης « 180º
 Μοίρες  - Η Αττική αλλάζει πρόσωπο!», Βουλευτής Β’ Αθηνών.

17.20-17.30
Ζιώγας Μπάμπης,  εκπρόσωπος Περιφερειακής Παράταξης « ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» , Πολιτικός Μηχανικός, Υγιεινολόγος

17.30-17.40
Αδαμοπούλου Κατερίνα, επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης «ΑΤΤΙ-
ΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ», Νομικός.

17.40-17.50
Τζήμερος Αθανάσιος - Γλαύκος,  επικεφαλής Περιφερειακής Παρά-
ταξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙ»

17.50-18.00
Γάκης Αντώνης, επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης «ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ», Περιβαλλοντολόγος, Διεθνολόγος .

18.00-18.10
Aδαμόπουλος Νίκος, εκπρόσωπος Περιφερειακής Παράταξης «ΑΝΤΙ-
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗ-
ΣΗ - Ε.Ε - Δ.Ν.Τ»

18.10-18.20
Μαντούβαλος Πέτρος, επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης «ΑΝΑ-
ΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Πέτρος Μαντούβαλος», Δικηγόρος.

18.20-18.30
Γιαννακάκη Μαρία, επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης « ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ», Διε-
θνολόγος.

18.30-18.45

Αρφανάκου Τασία, Προϊσταμένη τμήματος διαχείρισης αστικών βιομη-
χανικών και συναφών αποβλήτων,  Υπ. Παραγωγικής. “Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Εθνικός Σχεδιασμός Δ.Σ.Α”

18.45-19.00
Ιατρού Σταύρος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α
“Ο υφιστάμενος ΠΕ.Σ.Δ.Α Αττικής. Ιστορικό, διαδικασία αναθεώρησης, 
θεσμικό πλαίσιο, αρχές και στόχοι”

19.00-19.30 Διάλειμμα

19.30-19.45
Τερζής Ευάγγελος, Τεχνολόγος Περιβάλλοντος.
 “Πλαίσιο πολιτικής στην διαχείριση αστικών αποβλήτων -Υλοποίηση 
περιφερειακού σχεδιασμού 2014-2020”

19.45-20.00

 Κυρκίτσος Φίλιππος, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλω-
σης (Ο.Ε.Α)
“Πράσινη Πρόταση Περιφερειακού Σχεδιασμού Δ.Σ.Α. στην Αττική των: 
ΟΕΑ,GREENPEACE, Δίκτυο Μεσόγειος SOS”

20.00-20.15
Πολύνα Γκιόγκα , Στέλεχος Ο.Ε.Α.
“Πράσινα Σημεία και Π.Ο.Π, μέρος της λύσης στην διαχείριση των απορ-
ριμμάτων στην Αττική,  η διεθνής και η ελληνική εμπειρία”

20.15-20.30
Φιλίππου Πέτρος, Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής . “Διαχείρι-
ση απορριμμάτων στην Ανατολική Αττική, προτάσεις για λύση στο  αδι-
έξοδο από τα τοπικά σχέδια των δήμων”

20.30 Ερωτήσεις

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

08.30 -09.00 Προσέλευση συνέδρων

9.00-9.15

Χατζηπέρρος Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Περιφέρει-
ας Αττικής
Κουκουδάκης Γεώργιος, Δήμαρχος Ύδρας .
“Διαχείριση Απορριμμάτων στα νησιά  της Περιφέρειας Αττικής”

9.15-9.30
Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
 “Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης”

9.30-9.45

Σπανούδη Δέσποινα, Χημικός Μηχανικός και Σύμβουλος Δημάρχου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.
“Τοπικά Σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων, αποκεντρωμένη διαχείριση με 
διαλογή στην πηγή”

9.45-10.00
Σταυροπούλου Πόπη, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Αναπτυ-
ξιακού Προγραμματισμού - Ε.Υ.Δ.Ε.Π Περιφέρειας Αττικής.

10.00-10.15
Πανταζόπουλος Ανδρέας, Ερευνητής , Στέλεχος Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
“Χρηματοδοτικά Εργαλεία για σύνταξη και υλοποίηση τοπικών σχεδίων 
διαχείρισης απορριμμάτων σε δήμους”

10.15-10.30
Βαρελάς Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου 
Αθηναίων.
“Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης στον Δήμο Αθηναίων”

10.30-10.45
Ζούτσος Αθανάσιος, Δήμαρχος Παλλήνης.
“Πρότυπο τοπικό σχέδιο  διαχείρισης Α.Σ.Α του Δήμου Παλλήνης”

10.45-11.00
Παπαδόπουλος Δημήτριος, Δημοτικός σύμβουλος Ελευσίνας.
“Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων στον Δήμο Ελευσίνας”

11.00-11.15

Σοφία Κορωναίου, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, μέλος Ε.Ε.  του 
Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
“Διαχείριση αστικών ,στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής 
-Βόρειος Τομέας ”

11.15-11.45 Διάλειμμα
11.45-14.15 Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις Δήμων -Συζήτηση
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[…]Κυρίες και κύριοι, Το συνέδριο 
αυτό λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη καμπή, 
τόσο σε εθνικό επίπεδο, λόγω των εξε-
λίξεων στην κρίση του χρέους, όσο και 
σε επίπεδο Περιφέρειας, όπου πλέον 
η διαχείριση των απορριμμάτων καθί-
σταται κορυφαίο διακύβευμα.[…]λόγω 
του αποτυχημένου μοντέλου που έχει 
στο επίκεντρό του τη διαχείριση σύμμει-
κτων απορριμμάτων στη Φυλή. Αυτό το 
«μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώ-
στιας και ανθρώπινου πόνου», όπως το 
χαρακτήρισε η Επιτροπή Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ενός μοντέλου που βρίσκεται εκτός 
των πλαισίων της ευρωπαϊκής και εθνι-
κής νομοθεσίας […] που η Περιφερεια-
κή Αρχή Αττικής σε συνεργασία με τη 
νέα κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, τους Δήμους και τους εργαζόμε-
νους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον 
ΕΔΣΝΑ, την επιστημονική κοινότητα και 
τους πολίτες, καλείται να αντικαταστή-
σει, βάζοντας τις βάσεις για μια αποκε-
ντρωμένη, ορθολογική, οικολογικά και 
οικονομικά βιώσιμη, με διατήρηση του 
δημόσιου χαρακτήρα, διαχείριση. Εργα-
λεία μας, ο διαχωρισμός, η ανακύκλω-
ση, η κομποστοποίηση.

Αρχές μας, η αποκέντρωση, η μικρή 
κλίμακα, η κοινωνική συμμετοχή, με γνώ-
μονα το δημόσιο συμφέρον. Μια διαχεί-
ριση δηλαδή προς όφελος των πολιτών 
και των τοπικών κοινωνιών. Όφελος πολ-
λαπλό και χειροπιαστό. Όφελος οικονο-
μικό και κοινωνικό. 

[…]Η νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής 
δεσμεύτηκε προεκλογικά να αλλάξει το 
σημερινό σύστημα διαχείρισης απορριμ-
μάτων στην κατεύθυνση της οικονομι-
κά και οικολογικά βιώσιμης και δίκαιης 
διαχείρισης. Και οι πολίτες με τη ψήφο 
τους, τη στήριξαν σε αυτήν την κατεύ-
θυνση.  Σήμερα τηρούμε τις δεσμεύσεις 
μας και ήδη τις υλοποιούμε μέσα από 
τρία πρώτα βήματα και έπονται και άλλα. 

Βήμα πρώτο: η αποστολή της επι-
στολής – πλαισίου προς τους δήμους 
και τα δημοτικά συμβούλια της Αττικής, 
όπου  περιγράφονταν οι βασικοί άξονες 

της νέας φιλοσοφίας, εναρμονισμένης 
στο ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό 
πλαίσιο, με έμφαση στην καθοριστική 
ανάμειξη των δήμων και των πολιτών, 
μέσω των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης.

Σχεδίων ενταγμένων οργανικά και 
λειτουργικά σε έναν νέο περιφερειακό 
σχεδιασμό, που σύντομα θα αντικατα-
στήσει τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ, μέσα από 
ανοικτές, δημοκρατικές, συμμετοχικές δια-
φανείς διαδικασίες, με δημόσια, ευρεία 
διαβούλευση με το σύνολο των δήμων 
της Αττικής, τους κοινωνικούς φορείς, 
την επιστημονική κοινότητα, την ΠΟΕ-
ΟΤΑ, περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Το δεύτερο βήμα ήταν η ακύρω-
ση από την Εκτελεστική Επιτροπή του 
ΕΔΣΝΑ των διαγωνιστικών διαδικασιών 
για τις τέσσερις εγκαταστάσεις διαχείρι-
σης σύμμεικτων απορριμμάτων με ΣΔΙΤ. 
Σχεδιασμών που βρίσκονταν σε πλήρη 
αντίθεση με τους κοινοτικούς και εθνι-
κούς κανονισμούς, καθώς εξυπηρετούσαν 
έναν Περιφερειακό Σχεδιασμό πεπερα-
σμένο, ο οποίος συντηρεί τη διαχείριση 
σύμμεικτων απορριμμάτων και επιβάλ-
λει την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής ως εσαεί 
κύριο υποδοχέα του 85% των παραγό-
μενων αποβλήτων. Εξυπηρετούσαν με 
άλλα λόγια έναν ΠΕΣΔΑ ταυτισμένο με 
την αποτυχημένη διαχείριση του χθες. 
Εμείς σήμερα αλλάζουμε τα δεδομένα. 
Όχι με άνωθεν εντολές. Αλλά στοχεύ-
οντας στην ενεργοποίηση των τοπικών 

κοινωνιών, των πολιτών.
Γιατί η επιτυχία αυτής της νέας φιλο-

σοφίας θα κριθεί σε μεγάλο ποσοστό από 
τον βαθμό εμπλοκής στην εφαρμογή της 
των δήμων και των πολιτών. Μόνο αυτή 
η ενεργή εμπλοκή, η ανάμειξη, η δρα-
στήρια συμμετοχή θα σηματοδοτήσει 
την επιτυχία της. Θα σηματοδοτήσει τη 
νίκη έναντι των απόψεων εκείνων που 
επιθυμούν την αδιαφάνεια και τη διατή-
ρηση του status quo. Σε αυτήν ακριβώς 
την πορεία εντάσσεται και το τρίτο βήμα.

Η διαβούλευση που σηματοδοτεί το 
διεθνές συνέδριο που ξεκινά σήμερα. 
[…] Διαβούλευση και απάντηση συνά-
μα σε όσους προκλητικά πιπιλούν την 
ίδια καραμέλα – ότι δήθεν η νέα Περι-
φερειακή Αρχή πορεύεται στα τυφλά 
χωρίς πρόγραμμα.  Αυτή είναι η γραμ-
μή Μαζινο τους αλλά όσοι γνωρίζουν 
στρατιωτικη ιστορία, γνωρίζουν ότι η 
γραμμή Μαζινό έπεσε. Θυμίζω : το δικό 
τους πρόγραμμα οδήγησε στη σημερι-
νή απαράδεκτη κατάσταση.

Οι δικοί τους σχεδιασμοί για 4 εργο-
στάσια με ΣΔΙΤ χρειάζονταν τουλάχιστον 
τρία χρόνια κατασκευής. Μέχρι τότε ας 
μας πουν που θα πήγαιναν τα απορ-
ρίμματα αν όχι στη Φυλή; Ποιες δια-
δικασίες είχαν δρομολογήσει για άλλη 
λύση; Καμία. Γιατί το σχέδιό τους ήταν 
το σημερινό status quo. Είχαν επενδύ-
σει σε αυτό.

Αντιθέτως, η νέα Περιφερειακή επεν-

δύει, συστηματικά, με πρόγραμμα και με 
ανοικτές, συμμετοχικές διαδικασίες στο 
νέο αποκεντρωμένο μοντέλο της οικο-
νομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώ-
σιμης διαχείρισης.

[…]Στο συνέδριο […] θα ακούσουμε 
διαφορετικές προσεγγίσεις και θα παρα-
κολουθήσουμε την παρουσίαση εμπει-
ριών από τις καλές πρακτικές του εξω-
τερικού. Πρακτικές που αφορούν στην 
εφαρμογή μιας ορθολογικής διαχείρι-
σης στη βάση της λεγόμενης ανάστρο-
φης πυραμίδας, της μείωσης του όγκου 
των σύμμεικτων απορριμμάτων, της ανα-
κύκλωσης, της ανάκτησης, της τελικής 
διάθεσης. Πρακτικές που μπορούν να 
συμβάλλουν στο να αποφύγουμε λάθη, 
να μάθουμε και να κερδίσουμε χρόνο.

Πρακτικές αλλά και τεχνογνωσία 
τόσο από χώρες όσο και από θεσμούς 
όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία 
άλλωστε έχει χαιρετίσει, με την επιστολή 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, στις 
αρχές Νοεμβρίου, τη δέσμευση και την 
πολιτική της νέας Περιφερειακής αρχής 
για την εφαρμογή της κοινοτικής νομο-
θεσίας για τα απόβλητα.[…]

Οι γραμμές αυτές γράφονται στις 
20 Μαΐου του 2015 και τα παραπά-
νω λόγια της κυρίας Δούρου ειπώθη-
καν στις αρχές Φεβρουαρίου. Ρωτά-
με λοιπόν την κα Δούρου

1. Ποιες πρακτικές μεθόδευσε 
ώστε οι πολίτες της Αττικής να συμ-
μετέχουν ενεργά στις διαδικασίες 
αλλαγής της φιλοσοφίας στη δια-
χείριση των σκουπιδιών;

2. Τα σκουπίδια συνεχίζουν να 
πηγαίνουν στη Φυλή και οι πολί-
τες να πληρώνουν 45-50 ευρώ τον 
τόνο στον Μπόμπολα. Ποια αλλα-
γή λοιπόν προωθείτε;

3. Γιατί δεν προχωράτε στην υλο-
ποίηση τοπικών βιώσιμων ΚΔΑΥ και 
μονάδων κομποστοποίησης;

4. Και πολλά άλλα θα μπορούσα-
με να γράψουμε. Κα Δούρου, έχετε 
πέσει σε τέλμα και προσπαθείτε να 
σηκωθείτε.

Εναρκτήρια ομιλία της Περιφερειάρχη 
Αττικής ΡΕΝΑΣ ΔΟΥΡΟΥ  
στο Διεθνές συνέδριο της Περιφέρειας 
Αττικής και του ΕΔΣΝΑ

«Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική  
διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική»
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[…]Η νομοθεσία είναι πολύ συγκε-
κριμένη και οι Δήμοι θα έπρεπε ήδη να 
μπορούν να μας παρουσιάσουν τα απο-
τελέσματα από το πρόγραμμά τους, τα 
οικονομικά αποτελέσματα πάνω από 
όλα, και θα έπρεπε ο πολίτης να έχει 
καταλάβει ότι το απόρριμμα είναι πόρος 
και γυρίζει σε αυτόν μέσα από μία άλλη 
διαδικασία. Ιδιαίτερα στον Δήμο της 
Αθήνας, όπου πρώτος ξεκίνησε πιλοτι-
κές προσπάθειες με όλα τα προβλήμα-
τα στην αρχή, ο πολίτης έμαθε για την 
ανακύκλωση, και σταδιακά συνειδητο-
ποίησε την σημασία της και κουβαλάει, 
έστω τα σύμμεικτα απορρίμματα, στον 
μπλε κάδο, όπου και όταν τον βρίσκει, 
με τους Ρωμά και όλα τα προβλήματα 
που ξέρουμε. Τη στιγμή που η Φυλή, 
η Δυτική Αττική εξακολουθεί να είναι 
η βόμβα της Αττικής, αφού είναι αυτή 

που τροφοδοτεί τον υδροφόρο ορίζο-
ντα της περιοχής με εξασθενές χρώμιο 
από τα σκουπίδια που εξακολουθούν 
και κυλάνε από τριγύρω. Λύσεις λοι-
πόν υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι γνωρί-
ζουν πάρα πολύ καλά τι δεν πάει καλά, 
τι δεν πήγε καλά, τις τεχνικές επεμβά-
σεις τις καθημερινότητας που πρέπει να 
γίνουν τώρα, για να λυθούν τα προβλή-
ματα ενός τόπου σύντομα. Έχουμε στην 
Περιφέρεια και τους Δήμους τον σχεδι-
ασμό που μας αρμόζει. 

Θα ήθελα να τονίσω […]για αυτό το 
συνέδριο να είναι το στοίχημα ότι […] η 
πολιτεία και η νέα πολιτική αυτού του 
σπουδαίου Υπουργείου - που το περι-
βάλλον γίνεται και επίσημα παραγω-
γικός πόρος της χώρας - αυτή είναι η 
στιγμή λοιπόν να δηλώσει, να τοποθε-
τήσει, να βελτιώσει, ότι πρέπει να βελ-

τιώσει, ούτως ώστε κάθε απόρριμμα να 
θεωρείται ως πόρος, που είναι δυνατόν 
να επανατροφοδοτήσει την λειτουργία 
της κυκλικής οικονομίας. Την παραδο-
χή ότι το κάθε απόρριμμα - πόρος απο-
τελεί ιδιοκτησία αυτού που το έχει πλη-
ρώσει στην πρωτογενή του μορφή και 
χρήση. […]Και η υποχρέωση των Δήμων 
να παρέμβουν, χωρίς αποκλειστικότητα 
με υπηρεσίες συλλογής και σύννομης 
αξιοποίησης των απορριμμάτων των 
δημοτών που το επιθυμούνε με αντα-
γωνιστικό τέλος. Την υποχρέωση των 
ΦΟΣΔΑ να σχεδιάζουν και να υλοποι-
ούν την βέλτιστη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων, σε εφαρμογή των ΕΣΔΝΑ, με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση του προβλή-
ματος και την καλύτερη αξιοποίησή του. 

Την υποχρέωση των Περιφερειών 
να αδειοδοτούν την σύννομη κατα-

σκευή έργων, να ορίζουν τους τόπους 
ποιοτικής και ποσοτικής διαχείρισης των 
απορριμμάτων, σύμφωνα με την νομο-
θεσία, ελέγχοντας ταυτόχρονα την επι-
τυχή υλοποίησή τους και να μεριμνούν 
την διασφάλιση και σύννομη απορρό-
φηση των χρηματοδοτήσεων με ανα-
λογικά κριτήρια. […]                         

Από λόγια κα Καραβασίλη πάτε 
καλά. Όταν όμως είσαστε εξουσία 
(Γ.Γ. Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
ΥΠΕΚΑ), σας ρωτάμε:

Πόσα πρόστιμα επιβάλατε στον 
ΑΚΤΩΡΑ του κου Μπόμπολα μιας και 
η λειτουργία του ΕΜΑΚ ήταν δική 
του ευθύνη;

Σας απαντάμε: ΚΑΝΕΝΑ
Ο καθένας μας γράφει ιστορία με 

τα έργα του και όχι με τις κομματι-
κές του εξαγγελίες.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ C.I.S.D. (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Στην τοποθέτησή του ο Γιάννης Τσιρώνης 
τόνισε ότι είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό, ότι τα 
απορρίμματα είναι ένα χρυσορυχείο. Αυτό που 
τα μετατρέπει σε πρόβλημα είναι η ανάμιξη τους, 
που τα υποβαθμίζει και συχνά τα αχρηστεύει. Ο 
Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΠΕΝ σημείωσε:
«Πρέπει οι πολίτες να αντιληφθούν ότι κάθε 
αντικείμενο που καταλήγει στον σκουπιδοτενεκέ 
είναι περιουσιακό τους στοιχείο: Έχουν πληρώσει 
την πρώτη ύλη, και όλοι ξέρουμε πλέον ότι 
οι πρώτες ύλες δεν είναι ανεξάντλητες, και 
έχουν πληρώσει την επεξεργασία για να 
φτιαχτεί κάποιο αντικείμενο». Και πρόσθεσε 
ότι «μόλις πριν λίγες δεκαετίες δεν υπήρχε 
η έννοια του σκουπιδιού. Ήταν οικονομική 
επιλογή να πάψουμε να οδηγούμε εκείνα τα 
παλιά αθάνατα αυτοκίνητα που μπορούσαμε 
να τα επιδιορθώνουμε στο διηνεκές και να 
τα αντικαταστήσουμε με οχήματα που μετά 
λίγα χρόνια καταλήγουν σε ένα νεκροταφείο 
για να αναγκαστούμε να αγοράσουμε άλλα 
αυξάνοντας τα κέρδη των εταιριών. Ήταν 
επιλογή το να πετάμε για να ξαναγοράζουμε. 
Σήμερα αποδεικνύεται ότι ήταν καταστρεπτική 
επιλογή, που μετέτρεψε αγαθά με αξία, σε κάτι 
που όχι μόνον χάνουμε την αξία του, αλλά 
χρυσοπληρώνουμε και κάποιον εργολάβο για να 
το ξεφορτωθούμε».
Κύριε Τσιρώνη, από λόγια πάτε καλά. Στα 
έργα όμως, υστερείτε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΠΕΝ

Michel Sponar
Υπεύθυνος πολιτικής-Διαχείριση φυσικών πόρων και αποβλήτων 
-Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Συσκευασίες 2008 55%  
ανακύκλωση 

60%   
ανάκτηση

Χώροι 
Υγειονομικής 

Ταφής 
Βιοαποδομήσιμων 

Αποβλήτων

2006  
(2010) μείωση στο 75% του επιπέδου του 1995

2009  
(2012) μείωση στο 50% του επιπέδου του 1995

2016  
(2020) μείωση στο 35% του επιπέδου του 1995

Αστικά απόβλητα

2015 Χωριστή διαλογή: τουλάχιστον για το χαρτί/το μέταλλο/ 
το πλαστικό/το γυαλί

2020 50% ανακύκλωση για τα οικιακά/αστικά απόβλητα

Κατασκευή /
Κατεδάφιση 2020 70% επαναχρησιμοποίηση/ανάκτηση/ανακύκλωση των 

απορριμμάτων της κατασκευής και της κατεδάφισης

Στόχοι της Ε.Ε.  
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ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Καθ. Ε.Μ.Π., υπεύθυνη μονάδας περιβαλλοντικής 
 επιστήμης και τεχνολογίας

[…]To 7ο πρόγραμμα δράσης (της EE) 
έχει[…]την μείωση της ποσότητας των 
παραγόμενων αποβλήτων προτεραιό-
τητα πρώτη, μεγιστοποίηση της ανακύ-
κλωσης και επαναχρησιμοποίησης των 
αποβλήτων , περιορισμό της αποτέφρω-
σης των ανακυκλώσιμων υλικών, σταδι-
ακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής 
των ανακυκλώσιμων και αξιοποίηση των 
αποβλήτων, πλήρη εκδηλοποίηση πολι-
τικής που αφορά τα απόβλητα για όλα 
τα κράτη - μέλη και επανεξέταση των 
στόχων των βασικών οδηγιών για τα 
απόβλητα με βάση την αποδοτική χρήση 
των πόρων και την κυκλική οικονομία.

Δύο έννοιες έχουν μπει στη ζωή 
μας και πρέπει να τις αφομοιώσουμε. Η 
Ευρώπη δεν οδηγείται πλέον στη βιώ-
σιμη ανάπτυξη, διότι κάνουμε τεράστιες 
εισαγωγές πρώτων υλών, 1,5 δισεκατομ-
μύριο τόνους τον χρόνο, και εξάγουμε 
500 χιλιάδες τόνους το χρόνο. Θέλου-
με 3 Ευρώπες  για να ικανοποιήσουμε 
τις ανάγκες μας. Άρα αυτό το μοντέλο 
πρέπει να σταματήσει και πρέπει να δού-
με μέσα από την αποδοτική χρήση των 
πόρων τι μπορούμε να κάνουμε, σε επί-
πεδο Ευρώπης και κατ’ επέκταση σε επί-
πεδο χώρας. Κάθε χρόνο καταναλώνου-
με περίπου 7,3 δισεκατομμύρια τόνους 
φυσικούς πόρους, παράλληλα 2,7 δισε-
κατομμύρια απόβλητα, επαναχρησιμο-
ποιούμε περίπου το 40%, και καταλα-
βαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί 
να συνεχιστεί. 

Το καινούργιο μοντέλο είναι η κυκλι-
κή οικονομία, να έχουμε λιγότερη εξαγω-
γή  πόρων - ελαχιστοποίηση, να κάνουμε 
καλούς σχεδιασμούς, να κατασκευάζουμε 
τα προϊόντα τα οποία μετά την κατανά-
λωση, να μην πηγαίνουν για ταφή αλλά 
να κλείνουν τον κύκλο και να πηγαίνουν 
στην κυκλική οικονομία.[…]

Όσο προχωράμε στην ανακύκλωση το 
κόστος διαχείρισης πέφτει, γιατί πέφτει 
η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία σύμ-
μεικτων απορριμμάτων. Θα σας πω και 
σαν Μετσόβιο Πολυτεχνείο τι κάνουμε 
όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από ευρω-
παϊκά προγράμματα για να στηρίξουμε 

τους δήμους, ξεκινώντας πάντοτε από 
πιλοτικές εφαρμογές, για να φέρουμε 
κάτι καινούργιο για να εφαρμοστεί στη 
χώρα μας. Κάνουμε προγράμματα δια-
λογής στην πηγή, προγράμματα κομπο-
στοποιήσης και εκτός από το πρόγραμ-
μα LIFE, με τον Δήμο Αμαρουσίου και 
Μάνδρας, προχωράμε στην ανακύκλωση 
στο σπίτι. Διαλογή στην πηγή των βιο-
λογικών αποβλήτων, με τον Δήμο της 
Αθήνας, την Κηφισιά και τον ΕΣΔΝΑ. 
Βάλαμε 3,000 νοικοκυριά σε αυτό το 
πρόγραμμα και είχε μία τεράστια επιτυ-
χία. Και Κυρία Δούρου σας λέω σήμερα, 
ότι το εργοστάσιο επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων που έχουμε σήμερα, είναι ένα 
σημαντικό εργοστάσιο, για να εξυπηρε-
τήσει τα βιοαπόβλητα. Με διαλογή στην 
πηγή μπορεί αυτό το οργανικό να πάει 
στα κανάλια και να πάρει το διαλεγμέ-
νο υλικό από όλους τους Δήμους της 
Αττικής. Συνεργαστήκαμε και είδαμε τα 
αποτελέσματα του προγράμματος αυτού 
και είδαμε ότι οι Δήμοι της Αττικής θα 
μπορούσαν να προχωρήσουν γρήγορα 
σε μία τέτοια εφαρμογή, αφαιρώντας 
σημαντικό ποσό από τα απορρίμματα, 
που τα βιοαπόβλητα το είναι περίπου το 
40%, και αφήνει καθαρά τα ανακυκλώ-
σιμα έτσι ώστε να μπορούν να ανακλη-
θούν. Έχουμε σχέδια Οικιακής κομποστο-
ποίησης, και κομποστοποίηση σε μικρές 
κοινότητες. Ένα σχέδιο του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, είναι ο κομποστοποιη-
τής τον οποίο έχουμε βάλει στην Τήνο 
και επίσης ένας που έχουμε κάνει για το 
Μαρόκο. Οικιακή ξήρανση των βιοαπο-
βλήτων. Τα βιοαπόβλητα είναι 90% νερό, 
μεταφέρουν νερό. Στο Μετσόβιο μαζί με 
τον Δήμο Παπάγου και Ασπροπύργου, 
κάναμε προγράμματα ξήρανσης των απο-
βλήτων στο σπίτι, και παραγωγή νέων 
προϊόντων, βιοκαυσίμων. Η βιομάζα, τα 
βιοαπόβλητα είναι τρομακτικό υλικό με 
φοβερές αξίες, φτάνει να το βγάζουμε 
σωστά μέσα από τα απορρίμματά μας. 
Ένα παράδειγμα διαχείρισης αποβλήτων 
είναι στην Τήνο, όπου έχουμε το μεγά-
λο διεθνές συνέδριο 2-4 Ιουλίου, όπου 
εφαρμόσαμε ένα πλήρες πρόγραμμα δια-

λογής των ανακυκλώσιμων και των βιο-
αποβλήτων. Το πρόγραμμα εφαρμόστη-
κε με μεγάλη επιτυχία. Πιστεύω όλα τα 
νησιά πρέπει να προχωρήσουν σε αυτό 
το κομμάτι που λέγεται διαλογή στην 
πηγή και αφορά σε ένα θέμα που μας 
απασχολεί πάρα πολύ. Αυτές ήταν μερι-
κές από τις πρωτοβουλίες που έχουμε 
πάρει με τους δήμους, αλλά οι πιλοτι-
κές εφαρμογές τελειώνουν και πρέπει 
να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερης κλί-

μακας προγράμματα για να μπορέσουμε 
να ανακυκλώσουμε τα απορρίμματά μας.

Κα Λοϊζίδου, στα 25 και πλέον 
χρόνια που ασχολείσθε με αυτά τα 
προγράμματα, μόνο δύο ημιτελή 
πιλοτικά μπορέσατε να παρουσιά-
σετε. Ξεχάσατε πόσα ανεπιτυχή με 
ζημία του Δημοσίου έχετε υλοποιήσει; 

Ας θυμηθούμε τη Μύκονο που ακό-
μη εκκρεμούν σε βάρος σας 500.000 
ευρώ που πήρατε από το Δήμο.

«Νέες τάσεις της Ευρώπης  
στη διαχείριση των απορριμμάτων»
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[…]Η σημαντική οδηγία είναι αυτή για 
τους ΧΥΤΑ. Υπάρχει ένας στόχος, βρισκό-
μαστε στο ’15 που θα έπρεπε ήδη από το 
’13 να αξιοποιείται το 50% των βιοαπο-
δομήσιμων, είμαστε αρκετά πίσω επομέ-
νως αυτό το οποίο περιμένουμε δυστυ-
χώς είναι ότι πέραν της καταδίκης που 
είχαμε για τους Χώρους Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων, τους ΧΑΔΑ, να 
έχουμε νέες παραπομπές στο ευρωπαϊκό 
δικαστήριο διότι δεν τηρούμε τους στό-
χους της οδηγίας για τους ΧΥΤΑ. 

Η νέα οδηγία-πλαίσιο για τα στερεά 
απόβλητα, είναι πολύ σημαντική οδηγία 
που πλέον έχει εναρμονιστεί και στο 
εθνικό δίκτυο. Αποσαφηνίζει τους όρους 
ανακύκλωση - ανάκτηση και εισάγει την 
διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού μετα-
ξύ των άλλων. Ένα άλλο πολύ σημαντι-
κό είναι ότι θέτει στόχο ανακύκλωσης 
50% μέχρι το 2020, σημαντικός στόχος, 
εμείς από το 2015 μέχρι σήμερα, σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕ-
ΚΑ, βρισκόμαστε κάτω από 25%. 

Θεσμοθετεί την διακριτή διαχείριση 
των οργανικών αποβλήτων, η χωριστή 
συλλογή στην πηγή δηλαδή των οργα-
νικών, κάτι πολύ σημαντικό που στην 
Ελλάδα δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά 
παρόλο που ισχύει αυτή η οδηγία. Προ-
ωθεί την ενεργειακή αξιοποίηση πριν 
την ταφή και ορίζει τι ακριβώς σημαί-
νει αποτέφρωση. […]

Τα κράτη-μέλη βέβαια μπορούν να 
επιλέξουν τις μεθόδους διαχείρισης που 
επιτρέπουν το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσμα από περιβαλλοντικής απόψεως 
και βέβαια όσο το δυνατόν υψηλότερα 
ποσοστά ανάκτησης υλικών και ενέργειας. 

Παράλληλα, κάτι το οποίο τώρα ξεκι-
νάει στη χώρα μας, είναι να καταστήσουν 
προγράμματα πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων, τα οποία θα λαμβάνουν υπ’ 
όψιν τον κύκλο ζωής των προϊόντων[…] 

Χωριστή συλλογή, ένας άλλος στό-
χος της οδηγίας-πλαίσιο, τουλάχιστον 
για το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό 
και το γυαλί ως το 2015, όπου αυτό 
είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικο-
νομικά εφικτό. Διαχωρισμού του ξηρού 

πλάσματος από τα λοιπά ρεύματα κρί-
νεται απαραίτητος και βέβαια τα ανα-
κυκλώσιμα θα πρέπει να συλλέγονται 
σε ξεχωριστό κάδο από τα οργανικά σε 
όλη την Ελλάδα. 

Ενθαρρύνεται η ξεχωριστή συλλο-
γή βιολογικών αποβλήτων στο νομο-
πλαίσιο, κάτι πολύ σημαντικό που στην 
χώρα μας είναι στόχος, αλλά δεν έχει 
αρχίσει να υλοποιείται ουσιαστικά και 
βέβαια η χρήση ασφαλούς περιβαλλο-
ντικά υλικού παραγμένο από βιολογικά 
απόβλητα. […]

Από την σύγκριση των τεχνολογιών 
της ενεργοποίησης, μαζικής καύσης και 
πυρόλυσης, προκύπτει ότι η πυρόλυση 
και η ενεργοποίηση είναι κατάλληλες για 
ενεργειακή αξιοποίηση σε ειδικά θέμα-
τα, για σύμμεικτα ακόμα δεν είναι τόσο 
ώριμες τεχνολογίες. 

Στην αναερόβια χώνευση μέσω μηχα-
νικής βιολογικής  επεξεργασίας εκεί έχου-
με τα σύμμεικτα όπου γίνεται μία μηχανι-
κή επεξεργασία και ο διαχωρισμός τους. 
Υπάρχουν υπολείμματα, όπου διαχωρίζο-
νται και στην συνέχεια έχουμε αναερόβια 
χώνευση. Γίνεται συνδυασμός αναερό-
βια χώνευση με σταθεροποίηση υλικού, 
οπού εκεί μπορεί να παραχθεί κομπόστ, 
και μέσω αναερόβιας χώνευσης παρά-
γεται βιοαέριο, όπου εκεί μπορούμε να 
έχουμε ενεργειακή αξιοποίηση.

Αντίστοιχα τα Κέντρα Διαλογής Ανα-
κυκλώσιμων Υλικών, τα ΚΔΑΥ, στα πλαί-
σια της ανακύκλωσης μέσω μηχανικών 
μεθόδων, από εκεί μπορεί να γίνει ανά-
κτηση των ανακυκλώσιμων και να παρα-
χθεί ένα εναλλακτικό καύσιμο που να 
χρησιμοποιηθεί για καύση στην τσιμε-
ντοβιομηχανία. 

Η τσιμεντοβιομηχανία πράγματι μπο-
ρεί να βοηθήσει σε μία λύση, γιατί η λύση 
σε όλη την Ευρώπη είναι ένας συνδυα-
σμός μεθόδων. 

Μπορούν εκεί να καούν κάποια υλικά 
τα οποία μένουν ως υπολείμματα και δεν 
μπορούν να αξιοποιηθούν προηγουμέ-
νως με άλλους τρόπους. Για παράδειγ-
μα στην Γερμανία, παράγονται εναλλα-
κτικά καύσιμα SRF και απορροφώνται 

στην τσιμεντοβιομηχανία πάνω από 2 
εκατ. τόνοι ετησίως. Βέβαια στην Ελλά-
δα το μεγαλύτερο πρόβλημα συνιστά η 
απουσία μακροπρόθεσμων συμβολαί-
ων, το θεσμικό πλαίσιο που θέλει βελ-
τιώσεις και τοπικές αντιδράσεις. Έχουν 
γίνει δοκιμές παλιότερα στον ΤΙΤΑΝ, 
αλλά υπάρχουν προβλήματα.

[…] Πρέπει να προλάβουμε την Ευρώ-
πη, αλλά είμαστε συνεχώς πίσω. Η πρό-
ληψη δεν έχει αρχίσει ακόμα να μας 
απασχολεί, ενώ η ανακύκλωση και η 
αξιοποίηση των απορριμμάτων έχει κολ-
λήσει. Η υλοποίηση των περιφερειακών 
σχεδιασμών που υπήρχαν μέχρι τώρα 
προχωράει με πολύ αργούς ρυθμούς. 
Σχεδόν κανένα άξιο λόγου έργο από 
όσα προβλέπονται δεν έχει ολοκληρω-
θεί ή έστω προχωρήσει στις περισσότε-
ρες περιοχές της χώρας. 

Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων δια-
χείρισης απορριμμάτων, τεχνολογίες 
επεξεργασίας τους και η χρηματοδό-
τηση των σχετικών έργων δεν έχουν 
αποσαφηνιστεί στις περισσότερες των 
περιπτώσεων. 

Οι μονάδες αποτέφρωσης σύμμει-
κτων αποβλήτων αποτελούν μία εναλ-
λακτική, οι μονάδες ενεργειακής αξιο-
ποίησης των δευτερογενών καυσίμων 
αποτελούν το συμπλήρωμα ολοκληρω-
μένου σχεδιασμού διαχείρισης των στε-
ρεών αστικών αποβλήτων. 

Η αποτέφρωση και η ανακύκλωση 
είναι σύμμαχοι και όχι αντίπαλοι. Βλέπο-
ντας τα στατιστικά σε άλλες χώρες της 
Ε.Ε. πάντοτε έχουμε συνδυασμό όλων 
των μεθόδων. 

[…]Οι περιφερειακοί σχεδιασμοί πρέ-
πει να αναθεωρηθούν και οι τεχνικές 
μονάδες επεξεργασίας που προβλέπο-
νται σε αυτούς να αξιολογηθούν με τις 
νέες ποσότητες που θα προκύπτουν από 
την εφαρμογή των παραπάνω και με 
βάση τα νέα δεδομένα παραγωγής των 
απορριμμάτων που υπάρχουν στην κρίση 
και να δούμε και τι μένει από την ανα-
κύκλωση και τι θα κάνουμε και με αυτό 
που υπολείπεται και βέβαια και με βάση 
τις σημερινές πραγματικές παραγωγές. 

Θα πρέπει να επιδιωχτεί η δυνατότη-
τα ένταξης σε αναθεωρημένους περιφε-
ρειακούς σχεδιασμούς νέων αποκεντρω-
μένων μονάδων επεξεργασίας, κινητών 
και σταθερών, βαρέλια τοπικών μονά-
δων κομποστοποίησης που να εξυπηρε-
τούν μικρότερες γεωγραφικές ενότητες. 

Προϋπόθεση, και νομίζω αυτό είναι 
σημαντικό, η νομοθετική παρέμβαση 
που θα δίνει την δυνατότητα τυποποι-
ημένων, γρήγορων και ευκίνητων διαδι-
κασιών έγκρισης και ένταξης των νέων 
έργων σε αναθεωρήσεις του περιφερει-
ακού σχεδιασμού ώστε να μην υπάρχουν 
επικαλύψεις. 

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει 
ένας σχετικός συντονισμός για να έχου-
με το ζητούμενο αποτέλεσμα. Η έντα-
ξη των πράσινων σημείων θα βοηθήσει 
την διαλογή στην πηγή. 

Σε κάποιες εκτός Αττικής περιφέρει-
ες που ήδη έχουν προπορευτεί και ήδη 
έχουν κουραστεί και τρέχουν να μπο-
ρούν να αποδώσουν άμεσα, θα πρέπει 
στις άλλες περιπτώσεις να επιδιωχτεί η 
δυνατότητα υλοποίησης δημοσίων επεν-
δύσεων, αλλά και η δυνατότητα υλοποί-
ησης αυτών των ιδιωτικών επενδύσεων 
σε συνεργασία με δημοτικούς φορείς. 

Είναι η ώρα που θα πρέπει να παρ-
θούν άμεσα αποφάσεις, γιατί ο χρόνος 
πιέζει, υπάρχουν νομοθετικές απαιτήσεις 
και υπάρχουν ενδεχομένως και τα πρό-
στιμα τα οποία μας περιμένουν αν δεν 
προχωρήσουμε γρήγορα, άρα λοιπόν 
είναι το σημείο και πέντε και θα πρέπει 
να λάβουμε άμεσα δράσεις.          

Αγαπητέ κε Αραβώση, 
Επειδή είμαστε στην Ελλάδα των 

παρατυπιών και παρανομιών, ήδη 
οι τσιμεντοβιομηχανίες χρησιμοποι-
ούν, ιδιαίτερα ο ΤΙΤΑΝ, το RDF που 
είναι πολύ επικίνδυνο υλικό. Όμως, 
εάν εφαρμοστούν τα περιφερειακά 
ΚΔΑΥ με μονάδες κομποστοποίησης 
επιτυχώς, το υπόλοιπο 10% θα μπο-
ρεί να θάβεται, χωρίς να χρησιμοποι-
είται με επικίνδυνο αποτέλεσμα στην 
υγεία των πολιτών.

ΑΡΑΒΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανολόγων-  
Μηχανικών, Επίτ. Πρόεδρος Ε.Ε.Δ.Σ.Α.

«Διαχείριση στερεών αποβλήτων  
στην Ελλάδα - Προβλήματα και Προοπτικές»
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ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων  
Κομποστοποίησης (ΣΕΚ)

Λυμπεράτος Γεράσιμος
Καθ. Σχολής Xημικών Mηχανικών Ε.Μ.Π/Μέλος Ε.Ε  
Ε.Δ.Σ.Ν.Α και Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου

Sapir Doron
Αντιδήμαρχος  του Τελ Αβίβ, Ισραήλ

Λέκκας  Φραγκίσκος Δημήτρης
Αναπληρωτής καθ. Παν. Αιγαίου, Ερευνητική Ομάδα Ανάλυσης 
και Προσομοίωσης Περιβαλλοντικών Συστημάτων

«Αξιολόγηση απόδοσης ΚΔΑΥ τύπου Β.  
Η περίπτωση του δήμου Καλαμάτας»

«Τεχνολογίες επεξεργασίας  
απορριμμάτων - Η περίπτωση της Αττικής»

«Το πάρκο Ανακύκλωσης Χιρία  
στο Ισραήλ-Μελέτη περίπτωσης«

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗ ΠΗΓΗ και ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
• ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ • ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ και 
• ΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ των ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ερωτήματα: Που έχει εφαρμοσθεί; Με τι αποτελέσματα; 
Ανακαλύπτουμε και πάλι την Αμερική;

Λόγια... λόγια… έργα ΜΗΔΕΝ.

Συνολική απόδοση για το 2014 στην Καλαμάτα
Μπλε  
Κάδος

Πράσινος 
κάδος 

Σύνολο 
% στο σύνολο 

των ΑΣΑ
Σύνολο 

ανακυκλώσιμων 
4084 985 5069 14%

Υπόλειμμα 2138* 9280 11418 33%
Οργανικά ** 18735 18735 53%

Σύνολο 6222 29000 35222 100%

Συμπεράσματα
• Υλικά στα σύμμεικτα 
• Διαχείριση του υπολείμματος
• Ανάκτηση ενέργειας
• Κομποστοποίηση  - άμεση εφαρμογή με μικρές μονάδες / αποκεντρωμένη δομή
• Ν. 4042/2012 (Α΄/24) - Άρθρο 4 
• Μέτρα και όροι για την χρήση του κομπόστ τύπου Α και του χωνεύματος τύπου Α
• Η χρήση να προσδιοριστεί βάση ποιότητας

Εάν αυτό θεωρείτε επιτυχή απόδοση, τότε κάτι δεν πάει καλά στην… ανά-
λυση που παρουσιάζετε.

Ανάγκη αλλαγής της διαχείρισης
•  Η απ’ ευθείας διάθεση (έστω και υγειονομικά) αποστερεί πόρους και δημιουρ-

γεί περιβαλλοντικά προβλήματα (τουλάχιστον 50% διαφυγή του βιοαερίου που 
παράγεται)

•  Άρα έχει σημασία η ανάκτηση
•  Η πάσης φύσεως ανάμιξη οδηγεί σε υποβάθμιση (αύξηση της εντροπίας του 

συστήματος)
•  Η αυξημένη εντροπία απαιτεί περισσότερη ενέργεια προκειμένου να γίνει η ανάκτηση
•  Πρέπει η στόχευση επομένως να είναι η αποφυγή με κάθε τρόπο της ανάμιξης, 

δηλαδή η εξαφάνιση των σύμμεικτων (zero waste)
Ανάκτηση
•  Μία ανάλυση κύκλου ζωής (εργαλείο σύγκρισης μεθόδων επεξεργασίας από οικο-

νομική και περιβαλλοντική σκοπιά) δείχνει ότι η ανάκτηση υλικών είναι προτιμό-
τερη από την ενεργειακή ανάκτηση.

•  Η ανάκτηση υλικών μπορεί να γίνει ιδανικά με απ’ ευθείας χωριστή συλλογή /
διαλογή στην πηγή

•  Η ανάκτηση από τα σύμμεικτα με μηχανικό τρόπο οδηγεί σε κατανάλωση ενέργει-
ας και σε υποδεέστερης ποιότητας υλικά και πρέπει να εκμηδενιστεί

Τα μη ανακτώμενα υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά με επεξεργασία

Ποιοι κύριε Λυμπεράτε θα σηκώσουν τα μανίκια να… δουλέψουν; 
Οι διαπιστώσεις καλές.
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Anne Vandeputte
(OVAM-Δημόσια Υπηρεσία Διαχείρισης Απορριμμάτων  
της Φλάνδρας, Βέλγιο)

Philip Nugent
Τμήμα πολιτικής για τα απορρίμματα και την 
αποτελεσματικότητα των πόρων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ιρλανδία

«Διαχείριση αποβλήτων  
και υλικών στη Φλάνδρα»

«O ρόλος των Οικονομικών Εργαλείων  
για τη βελτίωση της απόδοσης της Εθνικής 
Πολιτικής Διαχείρισης Αποβλήτων στην Ιρλανδία»

«Τρία παραδείγματα ορθής πρακτικής  
στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων στην Ε.Ε»

Ioannis Bakas
Έλληνας εμπειρογνώμονας, Δανία
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Εκπροσωπώντας την παράταξη «Αττι-
κή» και τον επικεφαλής της Γιάννη Σγου-
ρό, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας 
Καράμπελας, σημείωσε: «Ο επικεφαλής 
της παράταξής μας, «Αττική», κ. Γιάννης 
Σγουρός, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί 
σήμερα μαζί μας, καθώς απουσιάζει στις 
Βρυξέλλες όπου συμμετέχει στη συνεδρί-
αση της Ολομέλειας της ΕτΠ με την ιδι-
ότητα του μέλους. Για το λόγο αυτό, θα 
μου επιτρέψετε να μεταφέρω εκ μέρους 
του έναν σύντομο χαιρετισμό.

Η παράταξή μας χαιρετίζει τη διεξα-
γωγή του σημερινού διεθνούς συνεδρί-
ου για τη διαχείριση των απορριμμάτων 
στην Αττική. Πρόκειται για ένα ζήτημα 
που όλοι γνωρίζουμε ότι απασχολεί την 
Κεντρική Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση 
κυρίως του α’ βαθμού – εδώ και πολλές 
δεκαετίες, χωρίς δυστυχώς μέχρι σήμε-
ρα να έχει δοθεί η πρέπουσα λύση. Και 
όταν λέμε πρέπουσα λύση δεν εννοού-
με ασφαλώς να εξαφανιστούν τα απορ-
ρίμματα ως δια μαγείας, γιατί κάτι τέτοιο 
δεν γίνεται.

Ως λύση εννοούμε τη διαχείρισή των 
απορριμμάτων με βάση την αρχή ότι το 
απόρριμμα δεν είναι απόβλητο, αλλά πόρος 
που συμβάλλει στην προστασία του περι-
βάλλοντος και των φυσικών μας πόρων 
που δεν είναι ανεξάντλητοι. Το προηγού-
μενο χρονικό διάστημα η Αττική βρέθη-
κε κοντά σ’ αυτήν την πολυπόθητη λύση. 
Και τούτο γιατί:

Προκηρύχθηκαν και προχώρησαν σε 
ικανοποιητικό βαθμό οι 4 διεθνείς δια-
γωνισμοί για την κατασκευή ισάριθμων 
μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων 
και τριών μονάδων κομποστοποίησης. Οι 
μονάδες θα χρηματοδοτούνταν από Κοινο-
τικά και Ιδιωτικά Κεφάλαια, χωρίς δηλα-
δή καμία επιβάρυνση της εθνικής οικονο-
μίας σε μια κρίσιμη περίοδο για τον τόπο. 

Ο δημόσιος χαρακτήρας τους δε θα 
χανόταν, γιατί αντισυμβαλλόμενος θα 
ήταν ο ΕΔΣΝΑ. 

Τα έργα είχαν την πλήρη στήριξη των 
υπηρεσιών της ΕΕ και ήταν απολύτως 
σύμφωνα με τις επιταγές της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Διασφαλίστηκαν σε συνεργασία με 
την πρώην ηγεσία του ΥΠΕΚΑ κονδύλια 
ύψους 400 εκ. € από τα τομεακά προ-
γράμματα του νέου ΕΣΠΑ για τη διαχείρι-
ση των στερεών αποβλήτων της Αττικής. 
Τα 150 εκ. € εξ αυτών θα διοχετεύονταν 
σε δράσεις αποκεντρωμένης διαχείρισης 
και διαλογής στην πηγή.

Δυστυχώς η νέα διοίκηση της Περι-
φέρειας δεν συμμερίστηκε την πρόοδο 
που είχε συντελεστεί. Άκριτα και άκαιρα 
αποφάσισε να ακυρώσει τους διαγωνι-
σμούς και να οδηγήσει τη διαχείριση των 
απορριμμάτων στην Αττική και πάλι στο 
σημείο μηδέν. 

Το πρόβλημα ωστόσο δεν ήταν μόνο, 
ότι έστειλε το λάθος μήνυμα, ότι δηλαδή 
οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι ανεπιθύμητες 
στην Αττική. Το πρόβλημα είναι ότι η νέα 
διοίκηση γκρέμισε ό,τι με κόπο και δια-
φάνεια χτίστηκε, χωρίς να διαθέτει κανέ-
να απολύτως εναλλακτικό σχέδιο, κανέ-
να άλλο πλάνο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Η ακύρωση των διαγωνισμών ήταν 
μεγάλο λάθος. Απόδειξη αυτού είναι ότι 
εδώ και τέσσερις μήνες απευθύνουμε 
δημόσια πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα 
και απάντηση ακόμα δεν έχουμε πάρει. 
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχε-
τε βάλει για το νέο ΠΕΣΔΑ; Πότε θα τον 

ολοκληρώσετε, πότε και με ποιους πόρους 
θα τον εφαρμόσετε; Θα ανοίξετε ζήτημα 
νέων χωροθετήσεων στην Αττική; Θα κλεί-
σετε και εάν ναι, πότε, τη Φυλή; Πως θα 
πετύχετε τους στόχους της ανακύκλωσης 
χωρίς μονάδες επεξεργασίας; Τι θα κάνε-
τε με τις απαλλοτριώσεις στη Φυλή; Τι θα 
κάνετε με το Γραμματικό που προεκλογι-
κά χαρακτηρίζατε μείζον περιβαλλοντικό 
έγκλημα, μετά την απόφαση του ΣτΕ; Θα 
ακυρώσετε το έργο και θα επιστρέψετε 
τα λεφτά στην Ε.Ε.; Εμείς σας καλούμε 
να ολοκληρώσετε το έργο, που είναι ένα 
σπουδαίο έργο υποδομής.

[…]
Εμείς ευχόμαστε και ελπίζουμε το 

σημερινό συνέδριο να συμβάλει στη λήψη 
αποφάσεων, διότι τα περιθώρια στενεύ-
ουν και τα προβλήματα δεν θα περιμέ-
νουν για πολύ. Η κατάσταση τα τελευταία 
δύο χρόνια βελτιωνόταν διαρκώς, θα είναι 
ολέθριο για την Αττική να κάνει πισωγυρί-

σματα σε άλλες εποχές και περιόδους. Η 
Αττική χρειάζεται ρεαλιστικές, εφαρμόσι-
μες προτάσεις και λύσεις ώστε επιτέλους 
να αποκτήσει υποδομές και διαδικασίες 
διαχείρισης απορριμμάτων εφάμιλλες των 
άλλων ευρωπαϊκών περιφερειών. Κάθε 
απόφαση και ενέργεια που θα συντείνει 
προς αυτή την κατεύθυνση θα μας βρί-
σκει σύμφωνους και συμπαραστάτες».

Κε Καράμπελα, 
Ακόμη δεν έχετε καταλάβει ότι ο 

φόρος που χρόνια πληρώνουμε οι 
πολίτες των 40-50 ευρώ τον τόνο, 
είναι απαράδεκτα κοστοβόρα και γεμί-
ζει τις τσέπες των χρυσοφόρων σκου-
πιδαρχών Μπόμπολα και Περιστέρη;

Φτάνει πια. Αυτά που λέτε για τα 
400 εκατομμύρια και τα 150 είναι και 
αυτά δικά μας λεφτά και για αυτά 
σήμερα στάζει αίμα ο Έλληνας πολί-
της. Φτάνει πια.

Κώστας Καράμπελας
Περιφερειακός Σύμβουλος  
Περιφερειακής Παράταξης «ΑΤΤΙΚΗ»
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 […]Σε επίπεδο ΕΕ αλλάζει η ίδια η 
φιλοσοφία της διαχείρισης των απο-
βλήτων, τα οποία αντιμετωπίζονται ως 
προϊόντα, στο πλαίσιο μιας Κυκλικής 
Οικονομίας, με στόχο την αποδοτικό-
τερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 
Τη στιγμή που στην ΕΕ έχουν επιτευ-
χθεί οι προηγούμενοι και επαναπροσ-
διορίζονται οι στόχοι, με απώτερο σκο-
πό την μηδενική παραγωγή αποβλήτων 
έως το 2050, δυστυχώς η Ελλάδα βρί-
σκεται στο μη αποδεκτό σημείο, όπου 
απέχει πολύ από την επίτευξη ακόμη και 
των προηγούμενων στόχων.

[…]Επισημαίνουμε, όμως, ότι δεν 
αρκούν οι προθέσεις. Χρειάζονται τεκ-
μηριωμένες μελέτες, συγκεκριμένοι στό-
χοι, ρεαλιστικός σχεδιασμός και εφαρ-
μόσιμα μέτρα. Επιπλέον, δεν μπορεί να 
προσποιούμαστε σαν να μην υπάρχει 
ασφυκτική πίεση χρόνου. Δεδομένου 
ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής στη 
Φυλή οδεύει προς κορεσμό (μετά βίας 
ένας χρόνος ζωής), η οποία εναλλακτική 
λύση δεν μπορεί παρά να υπακούει στη 
λογική ενός άμεσα εφαρμόσιμου σχεδι-
ασμού, ο οποίος θα αξιοποιεί όλες τις 
υφιστάμενες μελέτες και σχέδια. Επιπλέ-
ον, αμείλικτη πίεση ασκεί τόσο η επιβολή 
προστίμου από την ΕΕ, όσο και ο κίνδυ-
νος απώλειας πόρων στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επεν-
δυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Η Περιφερειακή Αρχή έχει ήδη προ-
βεί στην ακύρωση των διαγωνισμών για 
τις 4 μονάδες επεξεργασίας απορριμ-
μάτων. Ταυτόχρονα, έχει εξαγγείλει το 
κλείσιμο της ΟΕΔΑ Φυλής, και τάσσεται 
υπέρ ενός επανασχεδιασμού του Περι-
φερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απο-
βλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής από μηδενική 
βάση. Προφανές είναι ότι η  ταυτόχρο-
νη υλοποίηση των τριών θα οδηγούσε 
στο απόλυτο αδιέξοδο. Οδηγούμε σε 
πολιτική «ευθανασία» το παλιό, χωρίς 
να έχει γίνει η απαιτούμενη προεργα-
σία για το καινούργιο. Όπως είχα υπο-
γραμμίσει στη σχετική συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι σαν να 
λέτε στους πολίτες της Αττικής, «κρα-
τήστε τα σκουπίδια σπίτι σας».

Απαιτείται μια λύση, η οποία θα δια-
σφαλίσει την ομαλή μετάβαση. Αν προ-
τιμάτε τον όρο κυρία Περιφερειάρχη, 
απαιτείται ένα «πρόγραμμα- γέφυρα». […]

Πράγματι, απαιτείται επικαιροποί-
ηση του ΠΕΣΔΑ, που θα καλύπτει και 
την ανάγκη επίτευξης των στόχων του 

ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Θα 
πρέπει να λάβει υπόψη και τις επιμέ-
ρους ιδιαιτερότητες ορισμένων δήμων 
της Περιφέρειας. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα τα νησιά. Προκύπτουν, ωστόσο, 
ερωτήματα ως προς το εφαρμόσιμο στην 
Αττική ενός μοντέλου αποκεντρωμένης 
διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο 
δήμου ή όμορων δήμων, λαμβάνοντας 
υπόψη και την υφιστάμενη κατάσταση 
(έλλειψη πόρων, απουσία εξειδικευμέ-
νου προσωπικού κ.α.). […]

Οι περισσότεροι σύνεδροι ανέδει-
ξαν τη σημασία της διαλογής στην πηγή 
(ειδικοί κάδοι οργανικών, πλαστικού/
μετάλλου, χαρτιού, γυαλιού). Πώς θα 
διασφαλισθεί η χρηματοδότηση από 
τους Δήμους των τοπικών σχεδίων 
διαχείρισης;

Ακούσαμε το πρωί ορισμένους συνέ-

δρους να αναφέρουν ότι στις περιφέ-
ρειές τους τα σχέδια αυτά χρηματοδο-
τούνται εν μέρει από τους φόρους που 
επιβάλλονται για την υγειονομική ταφή 
απορριμμάτων. Ακούσαμε ακόμη ότι στη 
Φλάνδρα λ.χ. κάθε νοικοκυριό επιβαρύ-
νεται κατά μέσο όρο με 220 ευρώ/ετησί-
ως για τη διαχείριση των απορριμμάτων. 

Καταθέτω εν προκειμένω και την προ-
σωπική μου μαρτυρία στις Βρυξέλλες, 
όπου αγοράζαμε τις ειδικές σακούλες 
απορριμμάτων, οι οποίες μάλιστα ήταν 
κλιμακούμενα ακριβότερες ανάλογα με 
το βαθμό ανακυκλωσιμότητας. Ποιά τα 
περιθώρια οικονομικής επιβάρυνσης 
των πολιτών στην τρέχουσα συγκυρία;

Οι Έλληνες σύνεδροι μας έδειξαν ότι 
υπάρχει και η επιστημονική γνώση και η 
τεχνογνωσία στη χώρα για την εφαρμο-
γή των πλέον καινοτόμων πρακτικών. Η 

Περιφερειακή Αρχή, όμως, εμμένει στον 
κρατικό χαρακτήρα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων. 

Αποκλείει ιδεοληπτικά τον ιδιωτι-
κό τομέα, τη στιγμή που υπάρχει πλή-
θος εταιρειών με υψηλή εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία ετών και στην εποικοδο-
μητική συνεργασία μεταξύ του Δημοσί-
ου και του Ιδιωτικού τομέα, όπως ισχύει 
σε άλλες κράτη μέλη της ΕΕ. Συμπερα-
σματικά, απαιτείται μια άμεσα εφαρμό-
σιμη μεταβατική λύση παράλληλα με την 
επιδίωξη των πλέον φιλόδοξων στόχων, 
όπως επιτάσσει και το ευρωπαϊκό ρυθ-
μιστικό πλαίσιο.[…]

Κύριε Κουμουτσάκο, ωραία τα 
περιγράφετε, αλλά δεν παρατηρή-
σαμε καινοτόμες και εφικτές δρά-
σεις στην ομιλία σας.

Κουμουτσάκος Γιώργος
Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης  
«180º Μοίρες  - Η Αττική αλλάζει πρόσωπο!»,  
Βουλευτής Β' Αθηνών
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[…]Βασική μας θέση είναι ότι η δια-
χείριση των απορριμμάτων με γνώμο-
να τις λαϊκές ανάγκες,  με σεβασμό στο 
περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς 
πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο 
πλαίσιο ενός άλλου, ριζικά διαφορετι-
κού δρόμου ανάπτυξης, με λαϊκή εξου-
σία και οικονομία, μπορεί να εξασφα-
λιστεί. Η φιλολαϊκή λύση, προϋποθέτει 
εξουσία και οικονομία, που καταργεί τις 
αιτίες που δημιουργούν και οξύνουν τα 
σημερινά προβλήματα, που δημιουρ-
γεί τις στέρεες  προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη της χώρας προς το συμφέ-
ρον της εργατικής τάξης, όλων των 
λαϊκών στρωμάτων, δημιουργών του 
κοινωνικού πλούτου. Τέτοιες προϋπο-
θέσεις είναι: Ο επιστημονικός κεντρι-
κός σχεδιασμός, ο ενιαίος κρατικός 
φορέας κατασκευών που θα υλοποιεί 
φιλολαϊκά έργα, η κοινωνική κρατική 
ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα 
παραγωγής, η κρατική ιδιοκτησία στη 
γη και στις τεχνικές υποδομές, ο εργα-
τικός-λαϊκός έλεγχος, η εργατική λαϊ-
κή εξουσία. 

Για να ανοίξουμε αυτόν τον ελπιδο-
φόρο δρόμο ικανοποίησης των λαϊκών 
αναγκών παλεύουμε για την «εδώ και 
τώρα» βελτίωση των όρων αναπαρα-
γωγής της εργατικής δύναμης, της ποι-
ότητας ζωής των εργαζομένων, προ-
βάλλοντας  ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο 
αιτημάτων για άμεση διεκδίκηση και 
πάλη και στον τομέα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων με προμετωπίδα: 

- ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση της 
διαχείρισης των απορριμμάτων. ΟΧΙ 
στη μετατόπιση των βαρών στις πλά-
τες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από 
τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιον-
δήποτε άλλο τρόπο όπως το χαράτσι 
ταφής και το «πληρώνω όσο πετάω». 

- ΟΧΙ στη ιδιωτικοποίηση, στις 
ΣΔΙΤ και στις συμβάσεις παραχώρη-
σης. Παλεύουμε για την απόλυτη δια-
σφάλιση όλων των εργαζόμενων χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη 
εργασιακά δικαιώματα. 

[…]Για το ΠΕΣΔΑ Αττικής και στο 
πλαίσιο των πιο πάνω κατευθύνσεων 
του Εθνικού Σχεδιασμού:

α. Μετά τη θετική απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ 
για τη ματαίωση των διαγωνισμών 
με ΣΔΙΤ των 4 μονάδων επεξεργασί-
ας σύμμεικτων απορριμμάτων απο-
κτά ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότη-

τα το άμεσο και οριστικό κλείσιμο του 
«ΧΥΤΑ Φυλής». 

Ακόμη, να μετεγκατασταθεί σε κατάλ-
ληλη και εκτός Θριασίου θέση ο απο-
τεφρωτήρας των μολυσματικών, να 
αρχίσει άμεσα η απορρύπανση και περι-
βαλλοντική αποκατάσταση της ευρύ-
τερης περιοχής και να απαγορευθεί 
κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης 

των αποβλήτων στο Θριάσιο. Παράλ-
ληλα, να εκπονηθεί πλήρης επιδημι-
ολογική μελέτη που θα περιλαμβά-
νει τους κατοίκους και τους μόνιμους 
εργαζόμενους στη ζώνη επιρροής της 
ΟΕΔΑ Φυλής - Άνω Λιοσίων σε συν-
δυασμό (εξαιτίας του φαινομένου της 
συνέργειας των ρύπων) και με τη λει-
τουργία των άλλων, υψηλής όχλησης, 

εγκαταστάσεων που συνωστίζονται στο 
βεβαρημένο Θριάσιο.

β. Παίρνοντας, ακόμη, υπόψη και την 
ομολογημένη πλέον ακαταλληλότητα 
της θέσης στο «Οβριόκαστρο» Κερα-
τέας και την αποδεδειγμένη ακαταλ-
ληλότητα της θέσης «Μαύρο Βουνό» 
Γραμματικού, να επιλεγούν με κυβερνη-
τική ευθύνη, χωρίς άλλη καθυστέρηση, 
οι νέοι χώροι τελικής διάθεσης σύμ-
μεικτων  απορριμμάτων και των υπο-
λειμμάτων επεξεργασίας (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ), 
με αναζήτηση υποψήφιων χώρων και 
σε εκτός Αττικής περιοχές στο πλαίσιο 
μιας διαπεριφερειακής συνεργασίας. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ […] με πρόσχημα την προ-
στασία του περιβάλλοντος  προτείνει 
την "επιλογή τιμολογιακών μέτρων για 
την προώθηση προϊόντων που παρά-
γουν λιγότερα απόβλητα", φράση - κλισέ 
των επιτελείων της ΕΕ, που σηματοδο-
τεί ειδικές επιδοτήσεις στα μονοπώλια 
ως "κίνητρα" καθώς και την επιβάρυν-
ση προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανά-
λωσης ως «αντικίνητρα».

Με το πρόσχημα της «αποκέντρω-
σης», τοποθετείται υπέρ της πολυδιά-
σπασης και του κατακερματισμού των 
έργων, των προγραμμάτων και των 
φορέων διαχείρισης των δημοτικών 
απορριμμάτων. Από την άλλη μιλάει 
για ριζική αναθεώρηση του συστήματος 
διαχείρισης συσκευασιών (μπλε κάδοι) 
χωρίς όμως να ζητάει την κατάργηση 
της ΕΕΑΑ ΑΕ που τώρα το διαχειρίζεται.

Σημαντικός ρόλος ανατίθεται στις 
«κοινωνικές /συνεταιριστικές επιχει-
ρήσεις ανακύκλωσης» (Κοιν.Σ.Επ), οι 
οποίες, όπως λέει, «πρέπει να εντα-
χθούν μέσα στο πλαίσιο των δημοτι-
κών σχεδίων διαχείρισης …», θέση που 
παραπέμπει ευθέως στην ιδιωτικοποίη-
ση των αμφιλεγόμενων «τοπικών δια-
χειριστικών σχεδίων ανακύκλωσης».

[…]Ύστερα απ’ όλα τα παραπάνω 
μια μόνο φράση ταιριάζει για την όλη 
κατάσταση: Δεν πάει άλλο! Για τη Λαϊ-
κή Συσπείρωση και το ΚΚΕ είναι ξεκά-
θαρο: Μόνο το ανασυνταγμένο λαϊκό 
κίνημα μπορεί και θα βάλει τη σφρα-
γίδα του και στη λύση αυτού του οξυ-
μένου λαϊκού προβλήματος.-

Κύριε Ζιώγα… Δεν μας περιγρά-
φετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 
δράσεις άμεσο και εφικτό. Η περι-
γραφή ιδεών δε συμπίπτει με το 
«ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ».

Ζιώγας Μπάμπης
Εκπρόσωπος Περιφερειακής Παράταξης  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ»,  
Πολιτικός Μηχανικός, Υγιεινολόγος
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Από το 1977, όταν κάτοικοι του Κορω-
πίου έκλεισαν τη χωματερή της Βάρης, 
μέχρι τις πολύμηνες συρράξεις της Κερα-
τέας σαν να μην πέρασε μια μέρα. 

Το μακροβιότερο σήριαλ της μετα-
πολίτευσης επαναλάμβάνει μονότονα το 
ίδιο σενάριο σε κάθε επεισόδιό του: η 
Δημόσια Διοίκηση χωροθετεί, οι κάτοι-
κοι αντιδρούν, οι αντιδικίες μεταφέρονται 
στις δικαστικές αίθουσες και ταυτόχρονα 
στον δρόμο, η αντιπολίτευση κατηγορεί 
την κυβέρνηση για αναλγησία, η κυβέρ-
νηση την αντιπολίτευση για λαϊκισμό, 
οι δικαστικές αποφάσεις ανατρέπουν η 
μία την άλλη, τα media έχουν ένα ζου-
μερό, αν και δυσώδες, θέμα, οι τοπικοί 
οπλαρχηγοί ένα πεδίο δόξης λαμπρό που 
ίσως αργότερα το εξαργυρώσουν στην 
κεντρική πολιτική σκηνή. Όμως η χώρα 
πληρώνει πρόστιμα και ο φορολογού-
μενος τον τελικό λογαριασμό. 

Τι φταίει και τόσοι άνθρωποι με ικα-
νότητες που ασχολήθηκαν δεν μπόρε-
σαν να γράψουν ένα διαφορετικό σενά-
ριο; Και κυρίως, τι μπορεί να γίνει ώστε 
αυτή η Περιφερειακή Αρχή να λύσει το 
θέμα άπαξ διά παντός;

Το κλειδί είναι δύο λέξεις, που στα 
σοβαρά κράτη αποτελούν έναν αυτόνο-
μο, από τους πιο  απαιτητικούς μάλιστα, 
τομέα της επιστήμης της επικοινωνίας. 
Λέγεται Διαχείριση Κρίσεων.

Μα, κρίση θα ρωτήσετε, δεν είναι κάτι 
που εμφανίζεται απρόσμενα και διαρκεί 
σχετικά λίγο; Συνήθως ναι. Στην περί-
πτωση της Ελλάδας, όμως, το έλλειμ-
μα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Πολι-
τεία και στον Πολίτη έχει παγιώσει μια 
ενδημική πλέον κρίση η οποία εκφρά-
ζεται με αντιδράσεις των τοπικών κοι-
νωνιών σε κάθε σχεδόν απόφαση της 
Διοίκησης. […]

Αποφασίζεται λοιπόν να γίνει ένα 
εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων 
στη γειτονιά μου. Τι ξέρω μέχρι τώρα για 
την επεξεργασία αποβλήτων; Ότι λερώ-
νει, ότι οχλεί, ότι μυρίζει, ότι μολύνει το 
έδαφος! Τι ξέρω επίσης για τα κριτήρια 
χωροθέτησης; Ότι σπάνια είναι ορθο-
λογικά. Σχεδόν πάντα είναι πολιτικά. 
Με τον μουτζούρη στο χέρι μένει αυτός 
που έχει τη μικρότερη πολιτική δύναμη.

Να αμέσως αμέσως δύο βασικά πεδία 
στα οποία πρέπει να πιάσουμε δουλειά. 
Το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η δια-
φήμιση της μεθόδου. Με άρθρα, με δελ-
τία τύπου, με συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, με 
επεξηγηματικές ταινίες, με αξιοποίηση του 

διαδικτύου, με διοργάνωση ημερίδων. 
Όλα τα έργα αυτού του μεγέθους 

δημιουργούν  ένα κέντρο πληροφό-
ρησης, σαν μουσείο του μέλλοντος, το 
οποίο θα επισκέπτονται πολίτες αλλά και 
σχολεία και θα ενημερώνονται για την 
νέα αντίληψη μηδενικού υπολείμματος 
στη διαχείριση αποβλήτων. 

Θα βλέπουν μακέτες του έργου, θα 
παίζουν παιχνίδια εξοικείωσης με την 
νέα τεχνολογία και την οικολογική της 
διάσταση, θα παρακολουθούν ντοκιμα-
ντέρ για παρόμοια έργα σε άλλες πόλεις. 
Θα είναι προσβάσιμες σε όλους, αναρ-
τημένες στο διαδίκτυο, οι συγκριτικές 
μελέτες βάσει των οποίων επιλέχθηκε 
η γειτονιά μου και όχι η γειτονιά σου, 
με κοστολογημένες τις επιπτώσεις αλλά 
και τα αντισταθμιστικά οφέλη προς την 
τοπική κοινωνία. 

Θα αλλάξω την άποψή μου μετά από 
όλα αυτά; Αν γίνουν σωστά, και είμαι 

καλοπροαίρετος, ναι. Πώς θα το ξέρει 
η Περιφέρεια; Με διαρκή σταθμισμένη 
έρευνα στο ευρύ κοινό και στις τοπικές 
κοινωνίες, με τη διαχείριση της καθημε-
ρινής διαδικτυακής επικοινωνίας με τους 
πολίτες. Σήμερα η τεχνολογία μάς δίνει 
τη δυνατότητα να έχουμε μια καθημε-
ρινή αποτύπωση της κοινής γνώμης και 
είναι ασυγχώρητη παράλειψη να μην 
την αξιοποιούμε. Ειδικά στις κοινωνίες, 
που θα υποδεχθούν τις εγκαταστάσεις, 
οι ενέργειες θα πρέπει να είναι περισ-
σότερο στοχευμένες, όπως επισκέψεις 
των τοπικών παραγόντων σε ανάλογες 
εγκασταστάσεις στο εξωτερικό και πρό-
βλεψη στον προϋπολογισμό του έργου 
ενός ποσού για αμοιβή ανεξάρτητων, 
διεθνών, ενδεχομένως, ελεγκτών που 
θα επιλέξουν οι τοπικές κοινωνίες για 
να είναι σίγουρες ότι τα έργα γίνονται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Γιατί αυτό; Γιατί κανένας Έλληνας δεν 

εμπιστεύεται το κράτος. Ξέρει ότι άλλα 
γράφουν τα χαρτιά κι άλλα θα γίνουν 
στην πράξη. Άλλες οι προδιαγραφές των 
υλικών της μελέτης κι άλλες αυτών που 
θα τοποθετηθούν. Ξέρει ότι το ίδιο έργο 
μπορεί να εμφανίζεται ως ευλογία στα 
σχέδια και να αποδειχθεί κατάρα στην 
εφαρμογή. 

Από την πλευρά του το κράτος έχει 
υιοθετήσει όλα αυτά τα χρόνια μια απο-
λύτως λανθασμένη πολιτική στη διαχεί-
ριση της σχέσης του με τους πολίτες. Ή 
θα στέλνει δυνάμεις καταστολής ή δυνά-
μεις δήθεν ιεραποστολής. Κι όταν μιλάω 
για το κράτος εννοώ και κυβέρνηση και 
αντιπολίτευση. Όσο καταστροφικό είναι 
να βάζεις τα ΜΑΤ να χτυπάνε νοικοκυ-
ρές, άλλο τόσο καταστροφικό είναι να 
υποδαυλίζεις τις φοβίες κάθε νοικοκυ-
ράς επιδιώκοντας μικροκομματικό κέρ-
δος. Την Ελλάδα δεν την έφεραν εδώ 
μόνον οι κυβερνήσεις της. Την έφεραν 
και οι αντιπολιτεύσεις της. Η μόνιμη μανι-
χαϊστική θέση του «όχι σε όλα», όταν 
είναι προτάσεις του άλλου, κατάφερε 
να μην προχωράει τίποτε και ολόκληρο 
το πολιτικό σύστημα να απαξιωθεί στη 
συνείδηση του πολίτη. 

Πριν λοιπόν ορίσουμε το πεδίο της 
επικοινωνίας ανάμεσα σε κράτος και 
πολίτη θα έπρεπε να ορίσουμε με σαφή-
νεια τους ρόλους. 

[…]Εύχομαι η σημερινή αντιπολίτευση, 
στην οποία περιλαμβάνεται και η παρά-
ταξή που εκπροσωπώ, να λειτουργήσει 
υπεύθυνα, συντασσόμενη με την Περι-
φερειακή Αρχή έναντι οποιουδήποτε 
κακόβουλου, με μόνη προϋπόθεση το 
μείζον τεχνικό θέμα της διαχείρισης των 
αποβλήτων να μην καταλήξει ξανά θύμα 
των ιδεοληψιών και των αγκυλώσεων 
που μας οδήγησαν στο σημείο μηδέν. 

Ας θάψουμε, μια για πάντα, τα εγχειρί-
δια πολιτικής καθοδήγησης κάθε –ισμού, 
(η ανακύκλωσή τους δημιουργεί περισ-
σότερα σκουπίδια) κι ας αντικρύσουμε 
τον κόσμο του 21ου αιώνα με ανοιχτά 
μάτια και καθαρό μυαλό. 

Κύριε Τζήμερε!
Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά πιστεύ-

ουμε ότι η πολιτική ηγεσία της Περι-
φέρειας, δε συζητά ούτε με τους πολί-
τες ούτε και με τους ειδικούς. 

Πείτε μας, σε ποια εκδήλωση σε 
Δήμους της Περιφέρειας Αττικής κλη-
θήκατε να παρακολουθήσετε ή να 
συμμετάσχετε;

Τζήμερος Αθανάσιος - Γλαύκος
Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης  
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙ»
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[…]Θεωρούμε δεδομένο, ότι η κυβέρ-
νηση που προέκυψε από τις εκλογές της 
25ης Γενάρη, με επικεφαλής στο ΥΠΕΚΑ 
έναν αξιόλογο άνθρωπο της Οικολογίας,  
θα το παραπέμψει στις καλένδες και θα 
φέρει ένα νέο που θα ανταποκρίνεται στις 
περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές ανά-
γκες, με στόχο την προστασία της Δημό-
σιας υγείας και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Από την πλευρά της Περιφέρειας πρέ-
πει να προχωρήσει άμεσα η  αναθεώρηση 
και κατάθεση του περιφερειακού σχεδια-
σμού. Και πριν την κατάθεση, πρέπει να 
έρθει για  διαβούλευση στο Περιφερεια-
κό Συμβούλιο. Έχει η Περιφερειακή αυτή 
τη θεσμική υποχρέωση; Όχι. Μια αριστε-
ρή όμως διοίκηση, που ευαγγελίζεται νέα 
ήθη, έχει ηθική υποχρέωση να το κάνει.

Πρώτη προτεραιότητα είναι το άμεσο 
κλείσιμο και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, 
και όχι μόνο λόγω των προστίμων που 
τρέχουν από το Δικαστήριο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Πιστεύουμε στην εφαρμογή της αρχής 
της εγγύτητας και της αρχής ευθύνης του 
παραγωγού.

Είμαστε κατά της μεταφοράς απορριμ-
μάτων, από περιοχές εκτός Αττικής στην 
Αττική, όπως και της μεταφοράς απορ-
ριμμάτων της Αττικής σε περιοχές εκτός 
Αττικής. Και εδώ έχουμε και την πρόσφα-
τη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης, αυτής της γάγγραινας που λει-
τουργεί ως το μακρύ χέρι της κεντρικής 
διοίκησης και καμιά φορά και των συντε-
χνιών, και γίνεται τροχοπέδη. 

Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στο 
σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και 
μείωσης παραγωγής απορριμμάτων με 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας, σε συνερ-
γασία με τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, στη 
μείωση υλικών συσκευασίας, στην κατάρ-
γηση πλαστικής σακούλας στις αγορές, 
στην πολιτική τελών ενθάρρυνσης/απο-
θάρρυνσης, στην εφαρμογή ευθύνης 
παραγωγού/χρήστη, στην επαναχρησι-
μοποίηση, στην ενθάρρυνση συμμετο-
χής του πολίτη, στη Δημιουργία Πράσι-
νων Σημείων.

Ενδεικτικά Πράσινα Σημεία μπο-
ρούν να δημιουργηθούν: στη Δυτι-
κή Αττική, στην Ανατολική Αττική, στη 
Βόρεια Αττική, στον Ελαιώνα, στο Ελλη-
νικό. Κατασκευή τουλάχιστον 15-25 αντί-
στοιχων υποδομών.

Ενδεικτικά υλικά: Ρούχα, υφάσμα-
τα, χαλιά, ποδήλατα, παιχνίδια, έπιπλα, 
είδη υγιεινής, πλακίδια. Υλικά που συλ-

λέγονται και από Συστήματα Εναλλακτι-
κής διαχείρισης για να πετύχουμε αύξη-
ση ανάκτησης (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, 
ΑΗΗΕ, ελαστικά, ορυκτέλαια, αυτοκίνητα, 
μπαταρίες). Επικίνδυνα υλικά (φάρμακα, 
χρώματα, θερμόμετρα, λαμπτήρες κλπ) – 
εφαρμογή αρχής ευθύνης παραγωγού.

Πιστεύουμε στη δημιουργία αλυσί-
δας καταστημάτων «δεύτερης χρήσης», 
είτε από δημόσιο φορέα, είτε με ενίσχυ-
ση της επιχειρηματικότητας.

Ο χρόνος δεν επαρκεί για να σας 
παρουσιάσουμε το πλήρες σχέδιό μας, 
οπότε θα περιοριστούμε στην αναφορά 
βασικών σημείων:

Πλήρης εφαρμογή διαλογής υλικών 
συσκευασίας στην πηγή σε όλη την Αττική. 
Εγκατάσταση επαρκούς αριθμού κάδων. 
Τα συλλογικά συστήματα να είναι επαρ-
κή και με υψηλούς στόχους, ποσοτικούς 
και ποιοτικούς.

Εφαρμογή χωριστής συλλογής στην 
πηγή έντυπου χαρτιού, τουλάχιστον στο 
75% του εξυπηρετούμενου πληθυσμού 
εντός τριετίας, και σε όλη την Αττική 
εντός πενταετίας.

Εφαρμογή οικιακής κομποστοποίη-
σης (ενίσχυση από ΟΤΑ για αγορά οικια-
κών κομποστοποιητών από νοικοκυριά ή 
συγκροτήματα κατοικιών, καμπάνιες ενη-
μέρωσης), κλιμακούμενο στις 100.000 
εντός πενταετίας.

Διαλογή στην πηγή οργανικού με χωρι-
στό κάδο σε όσες περιοχές είναι εφικτό 
με βάση τα χαρακτηριστικά της (πολεο-
δομικά, χωροταξικά, χρήσεις γης, κοινω-
νική συναίνεση). Στόχος η κάλυψη του 
60% του πληθυσμού εντός πενταετίας.

Μικρές δημοτικές μονάδες λιπασμα-
τοποίησης, όπου υπάρχει ενδιαφέρον 
από ΟΤΑ.

Ελάχιστος στόχος: πενταπλασιασμός 
ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας εντός 
5ετίας (1.000.000 τόνοι το έτος από 
200.000).

Αναφορικά με τις τεχνολογίες επε-
ξεργασίας, βασική αρχή πρέπει να είναι 
η επιλογή ήπιων τεχνολογιών που δε θα 
είναι ανταγωνιστικές με την ανακύκλω-
ση και την επιλογή στην πηγή. 

Λέξη κλειδί εδώ είναι η ευελιξία: Ευε-
λιξία στις εισερχόμενες ποσότητες, ευελι-
ξία στη σύνθεση απορριμμάτων εισόδου, 
ευελιξία με εφαρμογή μίγματος τεχνολο-
γιών (όχι καθολική εφαρμογή μιας τεχνο-
λογίας, καθώς δημιουργεί δεσμεύσεις).

Κατασκευή μονάδων δυναμικότητας 
αναγκαίας για την επίτευξη των στόχων 
του 2020 για την εκτροπή βιοαποδομή-
σιμου κλάσματος από την ταφή, συνυπο-
λογιζόμενης της εκτροπής από μονάδες 
οικιακής κομποστοποίησης, της ανάκτη-
σης από διαλογή στην πηγή κλπ και όχι 
μονάδες τεράστιας δυναμικότητας, που 

δεσμεύουν και το μέλλον.
Ειδικότερα:
Καύση: δεν έχουμε φοβική στάση 

ούτε ιδεολογικές αγκυλώσεις, όμως είναι 
ανταγωνιστική της ανακύκλωσης. Δεν την 
αποδεχόμαστε ως επιλογή.

Παραγωγή Δευτερογενούς Καυ-
σίμου: δεν αποδεχόμαστε μονοδιάστατη 
κατεύθυνση στην επιλογή τέτοιων τεχνο-
λογιών – δε συμφωνούμε στη δημιουργία 
μονάδων καύσης αποκλειστικά για καύση 
δευτερογενών καυσίμων, είτε εντός των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμ-
μάτων, είτε αυτόνομων εγκαταστάσεων 
– αποδεχόμαστε μόνο την υποκατάστα-
ση άλλων (ρυπογόνων) στερεών καυσί-
μων που ήδη χρησιμοποιούνται, όπως σε 
μονάδες της ΔΕΗ ή τσιμεντάδικα, και με 
την προϋπόθεση επαρκούς αντιρρυπα-
ντικής τεχνολογίας.

Κομποστοποίηση: μόνο από προδια-
λεγμένα οργανικά και όχι από σύμμεικτα 
απορρίμματα. Βασικός στόχος η παραγω-
γή βιοαερίου (ΑΠΕ) και η ενεργειακή του 
αξιοποίηση. Υψηλές προδιαγραφές για 
το παραγόμενο κόμποστ, ώστε να έχει 
καλές πιθανότητες να διατεθεί. Ενέργει-
ες για τη δημιουργία αγοράς απορρόφη-
σης κόμποστ υψηλής ποιότητας.

[…]Οι μέθοδοι διαγωνισμών με ΣΔΙΤ 
ή μακράς παραχώρησης, δεν είναι ούτε 
πανάκεια ούτε καταστροφή. Ούτε τη θεο-
ποιούμε, ούτε τη δαιμονοποιούμε. Ωστό-
σο μπορεί κανείς να τις διερευνήσει με 
αυστηρή προϋπόθεση την εξυπηρέτηση 
δημόσιου συμφέροντος – πολιτών – περι-
βάλλοντος και όχι των συμφερόντων των 
αναδόχων. Οφείλουν να υπακούουν στη 
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, αν όχι 
και να την ξεπερνούν.

[…]Αιρετικά θα λέγαμε ότι ακόμη και η 
αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει, δηλαδή ανα-
λογικότητα στα τέλη (μειωμένα για όσους 
φιλοξενούν υποδομές διαχείρισης μεγέ-
θους αναντίστοιχου στην τοπική παρα-
γωγή, αυξημένα για όσους αδυνατούν 
να διαχειριστούν τοπικά τα απορρίμμα-
τα), σήμερα θεωρείται ξεπερασμένη. Η 
Παρέμβαση για την Αττική υποστηρίζει 
ότι από το pay as you throw να περά-
σουμε στο save as you recycle, και επι-
τρέψτε μου τον νεολογισμό. Δηλαδή, 
όσο ανακυκλώνεις, κερδίζεις από τέλη 
και φόρους.

Κα Γιαννακάκη, η μοναδική  σας φωνή 
είναι αξιόλογη, αλλά πρέπει με τα έργα 
σας να πείσετε.

Γιαννακάκη Μαρία
Eπικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ», Διεθνολόγος
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 & ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ –  
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 301,7 ΕΚΑΤ. €

▶  Δημιουργία τουλάχιστον 32 Πράσινων Σημείων έως το 2022.
▶  Υιοθέτηση ολοκληρωμένης πολιτικής για την προσωρινή αποθήκευση 

υλικών και υπολειμμάτων στα όρια των κτιρίων.
▶  Άμεση τοποθέτηση παντού χωριστού κάδου για τα οργανικά (μέχρι το 

2016) και προγραμματισμός για δημιουργία χωριστών ρευμάτων συλ-
λογής άλλων υλικών (χαρτιού, στοχευμένου γυαλιού, πλαστικών τετρα-
πακ & μέταλλα) έως το 2020.

▶  Σταδιακή τοποθέτηση 636 Μηχανικών Κομποστοποιητών έως το 2040
▶  Ανάπτυξη δικτύου οικιακής κομποστοποίησης με 193.654 κάδους έως 

το 2040
▶  Συστηματική πολυεπίπεδη και στοχευμένη ενημέρωση
▶  Εκσυγχρονισμός του ΕΜΑΚ στα Άνω Λιόσια για να φθάσει τις 400.000 

t/y δυναμικότητα
▶  Ένα νέο ΕΜΑ στη Φυλή ή αλλού, δυναμικότητας 160.000 t/y, που θα 

δουλεύει 2,5 βάρδιες τα πρώτα έτη (άρα max δυν. 400.000 t/y).
▶  Μία μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών 80.000 t/y 

στη Φυλή. 
▶  Αξιοποίηση αποκατεστημένων κυττάρων ΧΥΤΑ Φυλής για ωρίμανση του 

παραγόμενου κομπόστ
▶  Μία μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών 120.000 

t/y στο Γραμματικό
▶  Μία μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών 120.000 

t/y στην Κερατέα
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 540,5 ΕΚΑΤ. €
▶  Εκσυγχρονισμός του ΕΜΑΚ στα Άνω Λιόσια
▶  Ένα νέο ΕΜΑ στη Φυλή 400.000 t/y
▶  Ένα ΕΜΑ σε Γραμματικό 127.500 t/y
▶  Ένα ΕΜΑ σε Κερατέα 90.000 t/y
▶  Μία μονάδα Βιοξήρανσης στη Φυλή 700.000 t/y
▶  Μία μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης στη Φυλή 80.000 t/y
▶  Μία μονάδα Καύσης RDF-SRF στη Φυλή 609.339 t/y
▶  Μία μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών 80.000 t/y 

στη Φυλή
▶  Μία μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών 40.000 t/y 

στο Γραμματικό
▶  Μία μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών 40.000 t/y 

στην Κερατέα

ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΟΡΕΣΤΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ  
ΕΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

▶  Εάν συνεχιστεί η υπάρχουσα κατάσταση, τότε ο ΧΥΤΑ Φυλής θα κορε-
στεί το 2021.

▶  Mε το προτεινόμενο σενάριο της Πράσινης Πρότασης, εάν συνεχιζόταν 
η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, τότε θα κορεστεί το 2062.

▶  Με τον σημερινό ΠΕΣΔΑ θα κορεστεί το 2026 ή το 2032 (ανάλογα 
που εάν θα γίνει η μονάδα των 700.000 t/y μέσα στο ζωτικό χώρο του 
ΧΥΤΑ ή όχι).

Κύριε Κυρκίτσο, 
Στους αριθμούς τα πάτε καλά, αλλά και στα εργοστάσια επί-

σης. Τόσα χρόνοα όμως που ασχολείσετ με την «ανακύκλωση» 
τα ποσοστά μικραίνουν από 11% πέσαμε στο 5,5% και τα λεφτά 
που φαγώθηκαν από συμμορίες είναι πολλαπλάσια. Πώς εξηγείτε 
αυτήν την αντιστροφή;

Κυρκίτσος Φίλιππος
Πρόεδρος Οικολογικής  
Εταιρείας Ανακύκλωσης (Ο.Ε.Α) -«Πράσινη Πρόταση 
Περιφερειακού Σχεδιασμού Δ.Σ.Α. στην Αττική των: 
ΟΕΑ,GREENPEACE, Δίκτυο Μεσόγειος SOS»

Χατζηπέρρος Παναγιώτης
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Περιφέρειας Αττικής

Κουκουδάκης Γεώργιος
Δήμαρχος Ύδρας

«Διαχείριση Απορριμμάτων  
στα νησιά  της Περιφέρειας Αττικής»

Μεταφορά  μόνο υπολειμμάτων  προς τελική διάθεση και ανακυκλώσιμων Υλικών 
προς πώληση με ειδικό, κοινό  για όλα  τα νησιά  πλωτό μέσο. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων θα γίνεται επιτόπου κομπόστ  και θα 
παραμένει στο νησί ως εδαφοβελτιωκό.

Τεχνοοικονομική μελέτη που θα εκπονηθεί  θα καταλήξει  στο  αν κάθε νησί θα έχει 
π.χ. ένα κινητό ΚΔΑΥ ή θα οδηγηθούμε στη λύση του πλοίου.

Μελέτη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένη στη βιομάζα και σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

▶  Ο συνδυασμός μίας μονάδας βιοαερίου με αιολικές και φωτοβολταϊκές μονά-
δες  με διακυμάνσεις ενδείκνυται γιά την παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον 
εναλλακτικής ενέργειας.

▶  Βάσει αυτής της μελέτης μπορούν με το προτεινόμενο ολοκληρωμένο σύστη-
μα να καλυφθούν οι ανάγκες για ηλεκτρισμό και εν μέρει για πόσιμο νερό  για 
3.500 μονίμους κατοίκους και 50.000 τουρίστες (εκτιμώμενη διάρκεια διαμονής 
2 εβδομάδες).

▶  Η αξιοποίηση χόρτου και σιτηρών  μπορεί να συμβάλλει στην διατήρηση και στην 
ανάπτυξη της γεωργίας.

▶  Όλα τα προβλήματα με τα οικιακά, αγροτικά, επαγγελματικά οργανικά απορρίμμα-
τα και απόβλητα, καθώς και της τουριστικής δραστηριότητας μπορούν να λυθούν. 

▶  Υπάρχουσες θέσεις εργασίας μπορούν να εξασφαλισθούν , καθώς και η δημιουρ-
γία νέων, μιάς και η παραδοσιακή γεωργία μόνο για παραγωγή τροφίμων δεν 
επαρκεί για μία οικονομικά αποδοτική δραστηριότητα. 

Ωραία όλα αυτά. Γιατί όμως δεν τα εφαρμόζετε;
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Το πρόβλημα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων που έχει ταλανίσει τα 
τελευταία χρόνια την Αττική, παράμε-
νε μέχρι σήμερα σε πλήρες αδιέξοδο. 
Η νέα Περιφερειακή Αρχή έχοντας ήδη 
προεκλογικά διακηρύξει την αλλαγή του 
τρόπου διαχείρισης  των απορριμμάτων 
στην Αττική, προχωρά με το σημερινό 
συνέδριο στο πρώτο και ουσιαστικό 
μεγάλο βήμα για την εξεύρεση λύσης 
για μια βιώσιμη, οικολογική, οικονομική 
διαχείριση των απορριμμάτων. 

Η Ανατολική Αττική που είναι μια 
από τις οκτώ (8) Περιφερειακές Ενότη-
τες της Περιφέρειας Αττικής, κατέχει τα 
όρια μιας από τις τέσσερις παλιές νομαρ-
χίες, με έκταση 1.459 km² και πληθυ-
σμό 502.348 κατοίκους (σύμφωνα με 
την απογραφή του 2011 και χαρακτη-
ριστικό γνώρισμα σε κάποιο βαθμό την 
εποχικότητα σημαντικού τμήματος του 
πληθυσμού (παραθεριστές κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες). Ο χαρακτήρας 
δε της Ανατολικής Αττικής είναι κατά 
βάση περιαστικός και αγροτικός, ενώ η 
περιοχή βρέχεται από τον Ευβοϊκό και 
τον Σαρωνικό κόλπο. 

Με τον υφιστάμενο Περιφερειακό 
Σχεδιασμό, στη Δυτική και την Ανατολι-
κή Αττική έχουν προγραμματιστεί όλοι 
οι χώροι Ολοκληρωμένης Εγκατάστα-
σης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.). 
Αυτοί οι χώροι αφορούν στα αστικά στε-
ρεά απόβλητα και τα ειδικά απόβλητα 
(μπάζα κ.α.). Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των μπάζων σήμερα πηγαίνουν στο 
Κορωπί (Λατομεία Κυριακού – Ζωίτσα). 

Με την επιστολή που απέστειλε η 
Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου 
στους δήμους της Αττικής, ζητήθηκε από 
τους ΟΤΑ να προβούν με τον συντονι-
σμό της Περιφέρειας σε δράσεις που 
θα έχουν στόχο τη μείωση των παρα-
γόμενων απορριμμάτων, όπως είναι η 
πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η 
ανακύκλωση και κάθε άλλου είδους 
ανάκτηση και κατ’ επέκταση τη μείω-
ση των ποσοτήτων που θα οδηγηθούν 
για ταφή. 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανα-
τολικής Αττικής, σχεδόν στο σύνολό τους 
οι δήμοι έχουν ανταποκριθεί και απέ-
στειλαν ήδη προτάσεις είτε για μελέ-
τες που οι ίδιοι έχουν εκπονήσει είτε 
για τον τρόπο που εκείνοι βλέπουν τη 
συνεργασία τους με την Περιφέρεια 
στην παραπάνω κατεύθυνση, δηλαδή 

στην εκπόνηση τοπικών σχεδίων δια-
χείρισης των αποβλήτων. 

Με τις προτάσεις που έχουν ήδη 
αποστείλει οι δήμοι της Ανατολικής 
Αττικής έδειξαν α). γνώση του προβλή-
ματος και β). κυρίως διάθεση για από-
λυτη προσαρμογή τόσο στην Ευρωπα-
ϊκή Οδηγία 1998/2008 και τον Νόμο 
4042/2012. Βέβαια, εκτός από την 
αναγκαιότητα που προκύπτει από τη 
συγκεκριμένη οδηγία και την ισχύου-
σα νομοθεσία, υπάρχει ένας επιπλέον 
λόγος που καθιστά επιβεβλημένη την 
αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των 
απορριμμάτων και αυτός είναι η επι-
βολή προστίμων σε όσους δεν συμ-
μορφωθούν στα παραπάνω. 

[…]Η πρώτη συζήτηση με τους δήμους 
πρέπει να ξεκινήσει άμεσα για να δού-
με ποιες είναι οι απαραίτητες και ανα-
γκαίες προϋποθέσεις για την υλοποί-
ηση του νέου μοντέλου διαχείρισης 
των απορριμμάτων και όλα αυτά τα 
ζητήματα που θα προκύψουν, θα πρέ-
πει να περιληφθούν στον υπό διαμόρ-
φωση νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό 
της Αττικής. Εν συνεχεία, θα πρέπει να 
συνεργαστούμε με τους δήμους στην 
κατάρτιση των τοπικών σχεδίων δρά-
σης, είτε με κάθε δήμο ξεχωριστά είτε 
ανά ομάδες δήμων, στη λογική της μεί-
ωσης της παραγωγής των απορριμμά-
των στην πηγή. 

Τι είναι όμως αυτά τα περίφημα τοπι-
κά σχέδια δράσης που τόσος λόγος γίνε-
ται το τελευταίο διάστημα και γύρω από 
τα οποία έχει δημιουργηθεί μια τεράστια 
παραπληροφόρηση και παραφιλολογία 
που αγγίζει τα όρια της λασπολογίας;

Είναι το πρόγραμμα διαχείρισης 
που πρέπει να εκπονήσουν οι δήμοι 
στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσί-
ας που ξεκινά από την καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης και των υπο-
δομών για την καθαριότητα των δήμων 
και στη συνέχεια προχωρά στην πρότα-
ση για τη διαχείριση των απορριμμά-
των στους τομείς της ανακύκλωσης, 
της κομποστοποίησης, της επανάκτη-
σης και οποιασδήποτε άλλης μορφής 
επεξεργασίας. Επίσης, θα πρέπει να 
αποτυπώνεται το πώς θα γίνεται ο 
διαχωρισμός των διαφόρων αποβλή-
των (π.χ. κλαδιών), το πώς θα στηθεί 
το δίκτυο των κάδων (μπλε, καφέ, πρά-
σινος κλπ.) για τη διαλογή κατευθείαν 
από τους πολίτες.

Ωστόσο, τόσο τα Τοπικά Σχέδια 
Διαχείρισης των δήμων όσο και όποιες 
προτάσεις κατατεθούν και όποιες μέθο-
δοι προταθούν και γίνουν αποδεκτές, 
θα πρέπει να προβλέπονται στον υπό 
κατάρτιση Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και 
προφανώς να είναι εναρμονισμένα με 
τον νέο ΠΕΣΔΑ. Τα προγράμματα τοπι-
κής διαχείρισης που θα πρέπει επίσης, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, να εντα-
χθούν στον υπό κατάρτιση περιφερει-
ακό σχεδιασμό είναι και ο μόνος αντί-
λογος προς το παρόν για την αποφυγή 
των προστίμων που επιβάλλει ο νόμος 
προς τους δήμους. 

Για την Ανατολική Αττική, το χαρα-
κτηριστικό των απορριμμάτων είναι ότι 
σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%, τα 
απόβλητα που παράγονται είναι φυτικά 
(κλαδέματα, βιοαποδομήσιμα οργανι-
κά κλπ.). Ήδη λοιπόν, ένα πρώτο βήμα, 
θα μπορούσε να είναι η διαχείριση των 
φυτικών αποβλήτων με μικρές εγκα-
ταστάσεις στους δήμους ή σε ομάδες 
δήμων που μπορούν άμεσα να μειώ-
σουν σε πάνω από το μισό την παρα-
γωγή των απορριμμάτων των συγκε-
κριμένων περιοχών. Η διαχείριση των 
φυτικών αποβλήτων θα επιτευχθεί με 
τη συλλογή, τον διαχωρισμό και την 
επεξεργασία αυτών για την παραγωγή 
ΚΟΜΠΟΣΤ και PELLET. Κάποιοι δήμοι 
έχουν ήδη τεμαχιστές και κάποιον σχε-
τικό εξοπλισμό, ο οποίος όμως υπο-
λειτουργεί. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επιση-
μάνω ότι, ακόμα και για την υλοποί-
ηση αυτής της πρότασης, υπάρχουν 
κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται, σε διαφορετική περίπτωση 
δημιουργούνται ανυπέρβλητα εμπόδια 
στην όλη προσπάθεια. Οι προϋποθέσεις 
αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Άμεση απλοποίηση της πολυσύν-
θετης γραφειοκρατικής διαδικασίας 
και νομοθεσίας για τις χρήσεις γης για 
χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) αλλά και χώρων 
διαχείρισης όπως είναι τα «Πράσινα 
Σημεία» (τα λεγόμενα Green Points). 
Για να γίνει αυτό απαιτείται άμεσα η 
ανάλογη νομοθετική ρύθμιση.

2. Εκσυγχρονισμός των υπηρεσι-
ών καθαριότητας των δήμων με την 
κατάρτιση νέων κανονισμών καθαριό-
τητας εναρμονισμένων στον νέο ΠΕΣ-

ΔΑ και τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης 
Απορριμμάτων. 

3. Στήριξη από την Περιφέρεια του 
προγράμματος για τον εφοδιασμό των 
δήμων με τον απαραίτητο μηχανολογι-
κό εξοπλισμό στον τομέα της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων. Είναι γνωστό 
σε όλους ότι οι στόλοι που σήμερα δια-
θέτουν οι δήμοι είναι πεπαλαιωμένοι 
και είναι αδύνατον να ανταποκριθούν 
στο νέο πρόγραμμα αν δεν ενισχυθούν 
οικονομικά σύμφωνα με τον νέο σχεδι-
ασμό της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Επίλυση του θέματος που έχει 
προκύψει λόγω της μείωσης του προ-
σωπικού και της υποστελέχωσης των 
υπηρεσιών καθαριότητας των δήμων. 
Θα πρέπει με την υλοποίηση του Τοπι-
κού Σχεδίου Διαχείρισης, να προβλεφθεί 
να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους 
πρόσληψης του αντίστοιχου προσωπι-
κού προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
το πρόγραμμα. 

5. Θα πρέπει να γίνει έρευνα της 
αγοράς ώστε να γνωρίζουν οι δήμοι 
που μπορούν να διαθέτουν τα προϊ-
όντα της επεξεργασίας των φυτικών 
αποβλήτων (ΚΟΜΠΟΣΤ, Pellet κ.α.).  

Με τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
μπορεί η Ανατολική Αττική να ξεκινήσει 
άμεσα τη διαχείριση των φυτικών απο-
βλήτων που θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση της παραγωγής των απορριμμά-
των σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. 

Βασικός παράγοντας για την επιτυ-
χία του εγχειρήματος είναι η συμμετο-
χή των πολιτών. Αν δεν συμμετέχουν οι 
κάτοικοι και οι πολίτες στην ανακύκλω-
ση και στη διαλογή που είναι αναγκαίο 
να γίνεται στην πηγή, είναι βέβαιο ότι το 
πρόγραμμα της εναλλακτικής διαχείρι-
σης των απορριμμάτων δεν θα έχει τα 
αποτελέσματα που όλοι προσδοκούμε. 

Γι αυτό και θα πρέπει να γίνει μεγάλη 
ενημερωτική – διαφημιστική καμπάνια 
προκειμένου να ενημερωθούν οι πολί-
τες για τα οφέλη τόσο για τις τοπικές 
οικονομίες όσο και για την περιβαλ-
λοντική αναβάθμιση σε τοπικό επίπε-
δο αλλά και για ολόκληρη την Αττική. 

Ευελπιστούμε η νέα κυβέρνηση που 
ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας να 
είναι αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια. 

Κύριε Φιλίππου, 
Ωραία όλα όσα μας λέτε στο 

συνέδριο, αλλά η εφαρμογή θα 
αρχίσει… και πότε;

Φιλίππου Πέτρος
 Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

«Διαχείριση απορριμμάτων στην Ανατολική Αττική, προτάσεις 
για λύση στο  αδιέξοδο από τα τοπικά σχέδια των δήμων»




