Διαχείριση απορριμμάτων
Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι η πιο βασική ανταποδοτική λειτουργία των δήμων και
απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων και τεχνικών μέσων. Είναι σημαντικό ζήτημα της
καθημερινότητας των πολιτών,
της ποιότητας ζωής τους και της προστασία του
περιβάλλοντος.
Τα προβλήματα του σημερινού συστήματος διαχείρισης.
Το σημερινό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, στο οποίο εντάσσεται και ο Δήμος μας,
εμφανίζει σοβαρά προβλήματα, με κρίσιμες οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις.
Συγκεκριμένα:
• Το οικονομικό κόστος της διαδικασίας είναι τεράστιο για τους δήμους. Το 2012 στο
Δήμο μας πληρώσαμε στο ΧΥΤΑ περίπου 1.366.000€ (με προσωρινή τιμή ανά τόνο
45€ και τιμή μετά την εκκαθάριση 55,53€, η διαφορά θα επιβαρύνει το 2014) και για
αμοιβές προσωπικού, καύσιμα και συντήρηση των οχημάτων 3.850.000€ όταν ο
συνολικές δαπάνες του Δήμου ήταν 27.000.000 €.
• Οι μνημονιακές πολιτικές έχουν αποδεκατίσει το προσωπικό των δήμων και ιδιαίτερα
στον τομέα της καθαριότητας. Έτσι από 138 άτομα πριν ένα περίπου χρόνο, σήμερα
στην καθαριότητα εργάζονται 88 άτομα. Δηλαδή το προσωπικό έχει μειωθεί μέσα σε
ένα χρόνο κατά 36% και φαίνεται ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει σε
επιπλέον μειώσεις.
• Η ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών είναι πολύ περιορισμένη σε σχέση με τις
δυνατότητες που υπάρχουν και έτσι ο μεγαλύτερος όγκος των απορριμμάτων οδηγείται
σε ταφή. Αντίστοιχα περιορισμένα είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την
ανακύκλωση για τους πολίτες. Αντίθετα η περιβαλλοντική επιβάρυνση για το
λεκανοπέδιο της Αθήνας είναι πολλαπλή: με επιβάρυνση των εδαφών, της
ατμόσφαιρας και των υπόγειων υδάτων (που ασφαλώς δεν περιορίζεται στην περιοχή
της Φυλής), αλλοίωση του τοπίου, επιβάρυνση των κυκλοφοριακών συνθηκών της
Αθήνας με δεκάδες δρομολόγια βαρειών οχημάτων να διαπερνούν το λεκανοπέδιο.
• Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Δήμο μας βρίσκεται εντός της έκτασης
του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και μαζί με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που
βρίσκονται εκεί είναι υπό έξωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
Ο σχεδιασμός Κυβέρνησης Περιφέρειας.
Ο σχεδιασμός αυτός αποσκοπεί στην κατασκευή και λειτουργία (από ιδιωτικά συμφέροντα)
μεγάλων εργοστασίων επεξεργασίας, στα οποία θα οδηγείται το σύνολο, σχεδόν, των
αστικών απορριμμάτων σε σύμμεικτη μορφή, δηλαδή χωρίς διαλογή, με σκοπό την
παραγωγή δευτερογενών καυσίμων αδιαφορεί πλήρως για τη μείωση των απορριμμάτων,
την πρόληψη, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, την προστασία του περιβάλλοντος,
το χαμηλό κόστος διαχείρισης και τις θέσεις εργασίας. Με αυτό το σχεδιασμό θα εκτιναχθεί
στα ύψη το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων το οποίο θα φορτωθεί στους
Δήμους και στους πολίτες.

1

Η πρότασή μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Εδώ και πάνω από δύο χρόνια ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης βρίσκεται σε στενή
συνεργασία με τους γειτονικούς Δήμους Αλίμου και Γλυφάδας, με σκοπό τη δημιουργία
διαδημοτικής μονάδας ήπιας διαχείρισης απορριμμάτων εντός της έκτασης του πρώην
αεροδρομίου του Ελληνικού, στο πλαίσιο της δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου. Η
λειτουργία της μονάδας αυτής θα στηρίζεται σε:
9 διαλογή στην πηγή (στις κατοικίες, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές του δημοσίου).
9 επανάχρηση και ανακύκλωση υλικών
9 κομποστοποίηση των οργανικών υλών
9 ελαχιστοποίηση ( τελικά) των απορριμμάτων που θα κατευθύνονται στο ΧΥΤΑ.
Εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη, υπολογίζεται ότι με την πρόταση αυτή οι 3
δήμοι μπορούν να εξοικονομήσουν, συνολικά, ως 4.000.000€ το χρόνο από τη μείωση του
όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ και ταυτόχρονα να καρπωθούν
μέχρι και 5.700.000€ έσοδα από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών και του κομπόστ.
Οι πρωτοβουλίες μας για την υλοποίηση της.
Για την προώθηση της πρότασής μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων έχουμε
προχωρήσει -πάντα από κοινού με τους Δήμους Αλίμου και Γλυφάδας- στα εξής:
 Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το ΤΕΙ Πειραιά για θέματα διαχείρισης
απορριμμάτων
 Σύνταξη προσχεδίου μελέτης για τη Διαδημοτική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων
από δύο εξειδικευμένα εργαστήρια του ΤΕΙ Πειραιά (Εργαστήριο Ήπιων Μορφών
Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος και Εργαστήριο Αριστοποίησης
Παραγωγικών Συστημάτων), με την οποία αναδομείται το σύστημα διαχείρισης των
απορριμμάτων στους τρεις δήμους.
 Παρουσίαση της πρότασής μας στον Περιφερειάρχη Αττικής και απόσπαση δέσμευσής
του για χρηματοδότηση του έργου από κοινοτικούς πόρους.
 Παρουσίαση της πρότασής μας στη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ και κατάθεση αιτήματος
(που αντιμετωπίστηκε καταρχήν θετικά) για την παραχώρηση από αυτό έκτασης 1520στρ. εντός του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού για τη δημιουργία της μονάδας
διαχείρισης απορριμμάτων.
 Οργάνωση δημόσιας συζήτησης / διαβούλευσης πάνω στην πρόταση που
επεξεργαστήκαμε με την ομάδα του ΤΕΙ Πειραιά. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, εργαζόμενοι των δήμων, εκπρόσωποι της
ΠΟΕ-ΟΤΑ, μέλη της Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων
(ΠΡΟΣΥΝΑΤ), εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, περιβαλλοντικών οργανώσεων,
εθελοντικών ομάδων και συλλογικοτήτων, όχι μόνο από τους τρεις δήμους, αλλά και
από άλλες περιοχές της Αττικής, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα της πρωτοβουλίας
που έχουν αναλάβει οι τρεις δήμοι.
Τα επόμενα βήματα μας.
→ Συνεχίζουμε τη συνεργασία και το συντονισμό της κοινής μας δράσης με τους δύο
γειτονικούς δήμους.
→ Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής για να εξασφαλίσουμε τη
χρηματοδότηση για το έργο.
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→ Πιέζουμε το ΤΑΙΠΕΔ για παραχώρηση της απαιτούμενης έκτασης εντός του Ελληνικού.
→ Συνεχίζουμε τη συνεργασία με τα εργαστήρια του ΤΕΙ Πειραιά, ώστε να συνταχθεί
οριστική μελέτη για το έργο.
Ταυτόχρονα:
9 Υποβάλαμε για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ πρόταση έργου οικιακής
κομποστοποίησης. Η πρόταση προβλέπει την προμήθεια και δωρεάν διανομή σε
κατοίκους του δήμου μας 900 κάδων κομποστοποίησης, Η εφαρμογή της θα μειώσει σε
πρώτη φάση τα απορρίμματα του δήμου μας κατά 5% και στη συνέχεια μπορεί να
επεκταθεί σε περισσότερα νοικοκυριά.
9 Υποβάλαμε αίτημα την Εταιρεία ανακύκλωσης για τη συντήρηση των οχημάτων
ανακύκλωσης του δήμου.
9 Εξασφαλίσαμε 260 κάδους ανακύκλωσης.
9 Συμμετέχουμε σε σχεδιαζόμενο από τον ΕΔΣΝΑ πρόγραμμα διαχείρησης
βιοαποβλήτων για την παραγωγή κομπόστ, με υπόγειους κάδους σε 11 σημεία του
δήμου.
Ζητάμε:
¾ Από το ΤΑΙΠΕΔ την παραχώρηση της απαιτούμενης έκτασης 15-20 στρ. εντός του
Ελληνικού.
¾ Από την Περιφέρεια Αττικής την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για το έργο.
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