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Hλιούπολη 12 Νοεµβρίου 2015
Προς
Κο Χρήστο Καλαρρύτη, Αντιδήµαρχο Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Ηλιούπολης
Θέµα: ∆ιαβούλευση επί του Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Ηλιούπολης
Το 2012, µετά την εκδήλωσή µας στις 13/11/2011 µε τίτλο «τα σκουπίδια µας δεν είναι σκουπίδια»,
προκαλέσαµε ένα ∆ηµόσιο ∆ιάλογο για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Ηλιούπολη. Απόρροια
αυτού του διαλόγου ήταν µια Κοινή Απόφαση υπογεγραµµένη από φορείς, ∆ηµοτικές παρατάξεις, συλλογικότητες και συλλόγους της πόλης, στην οποία τονιζόταν η «ανάγκη για µία διαφορετική προσέγγιση του
προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων, που στηρίζεται στην παραδοχή ότι τα σκουπίδια µας
είναι χρήσιµα, δεν τα πετάµε, τα αξιοποιούµε, τα εκµεταλλευόµαστε, ωφελούµαστε από αυτά!».
Στη συνέχεια, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 2013, µαζί µε την Πρωτοβουλία
Συνεννόησης για τη ∆ιαχείριση των Απορριµµάτων στην Αττική (ΠΡΩΣΥΝΑΤ), στην οποία συµµετέχουµε,
παρουσιάσαµε µία πρόταση για την αποκεντρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων µε διαλογή στην πηγή
στην Ηλιούπολη, υιοθετώντας πλήρως τις βασικές αρχές της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και
όχι µόνο.
Στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης την οποία χαιρετίζουµε, αν και έρχεται µε αδικαιολόγητη κατ’
εµάς καθυστέρηση, πέραν των παρατηρήσεων της ΠΡΩΣΥΝΑΤ που τις υιοθετούµε, θα θέλαµε να επισηµάνουµε κάποια σηµεία που θεωρούµε πολύ σηµαντικά για την υλοποίηση όσων προτείνονται, στο
µέγιστο βαθµό και µε τα περισσότερα οφέλη:
1. Προδιαλογή ανακυκλώσιµων υλικών σε διακριτά ρεύµατα.
Σύµφωνα µε όσα η Οδηγία 2008/98/ΕΚ αλλά και η κοινή λογική προτάσσουν, ένας από τους
σηµαντικότερους στόχους πρέπει να είναι η διαλογή σε ξεχωριστούς κάδους όλων των υλικών,
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συσκευασίας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η καθαρότητα ενός
εκάστου υλικού, µειώνοντας τις απώλειες από την πρόσµιξη και καθιστώντας ευκολότερη την
επαναχρησιµοποίησή του.
2. ∆ιαδηµοτική συνεργασία
Μια ∆ιαδηµοτική συνεργασία θα βοηθήσει γειτονικούς ∆ήµους να αυξήσουν σε πολύ µεγάλο αριθµό
και ποσοστό τα ανακυκλώσιµα και επαναχρησιµοποιούµενα είδη, καθώς και την κοµποστοποίηση,
µειώνοντας αντίστοιχα το τελικό προς διάθεση υπόλειµµα σύµµεικτων, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τα περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη που θα αποκοµίσουµε. Για το λόγο αυτό είχαµε προτείνει
το 2013 σύγκλιση ∆ιαδηµοτικού Συµβουλίου πέντε γειτονικών ∆ήµων, µεταξύ των οποίων και ο
∆ήµος Ηλιούπολης.
Η ∆ιαδηµοτική συνεργασία µπορεί να λύσει προβλήµατα χωροθέτησης ή υψηλού κόστους για τη
συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση ενός ανακυκλώσιµου ή επαναχρησιµοποιούµενου
υλικού, όταν υπάρχει πρόβληµα στέγασης ή η ποσότητα που συγκεντρώνεται από το ∆ήµο είναι
µικρή και ανεβάζει το κόστος αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης. Μπορεί επίσης να λύσει το
πρόβληµα της υποδοχής και διαλογής των κάδων ανακυκλώσιµων.
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3. Πρώην αεροδρόµιο Ελληνικού
Σε συνέχεια της προηγούµενης επισήµανσης, θεωρούµε αναγκαίο να επαναλάβουµε την πρότασή
µας για την παραχώρηση µιας περιοχής 60-70 στρεµµάτων στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού,
που είχαµε κάνει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ηλιούπολης στις 28/02/2013 αλλά και στα πλαίσια
της δηµόσιας διαβούλευσης για το Ελληνικό, προς εξυπηρέτηση 5-6 γειτονικών ∆ήµων,
συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ήµου Ηλιούπολης.
Ειδικότερα προτείνουµε, παραχώρηση δύο όµορων εκτάσεων περίπου 10 στρεµµάτων η µια και 5060 στρεµµάτων η δεύτερη, οριοθετηµένων µε µια λωρίδα πυκνού πράσινου, φάρδους µερικών
εκατοντάδων µέτρων, στις οποίες µπορούν να γίνουν:
•

Στην πρώτη έκταση ένα Ολοκληρωµένο ∆ιαδηµοτικό Πράσινο Σηµείο για την ξεχωριστή
συλλογή και εναλλακτική διαχείριση ανακυκλώσιµων υλικών, φαρµάκων, ογκωδών, λαδιών
και διαφόρων ανακτήσιµων υλικών. Επίσης µπορούν να επισκευάζονται και να µεταπωλούνται πολλά υλικά, όπως παλαιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ρουχισµός, υποδήµατα κλπ..

•

Στη δεύτερη έκταση, µια διαδηµοτική κλειστή µονάδα κοµποστοποίησης και µια διαδηµοτική µικρή µονάδα παραγωγής pelets, µε τη συλλογή δηµοτικών και οικιακών κλαδεµάτων,
για τη θέρµανση των κλειστών εγκαταστάσεων του Ελληνικού ή σχολείων.
Το ∆ήµο Ηλιούπολης µπορεί να βοηθήσει ως προς την αξιοποίηση όλων των κλαδεµάτων του
∆ήµου, συµπεριλαµβανοµένων και των οικιακών, όχι µόνο µέρους των δηµοτικών.

Με αυτό τον τρόπο ο ∆ήµος µας καθώς και υπόλοιποι ∆ήµοι της περιοχής µπορούν να λύσουν
προβλήµατα χωροθέτησης και µείωσης κόστους για την επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και
κοµποστοποίηση υλικών, µέσα σε µία µη οχλούσα περιοχή, απόλυτα προστατευµένη από το πυκνό
πράσινο και σε µικρή απόσταση από τα διοικητικά τους όρια.
Είµαστε απόλυτα πεπεισµένοι ότι η Ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων µε προτεραιότητες την πρόληψη στην παραγωγή των σκουπιδιών και τη διαλογή στην πηγή σε ξεχωριστούς κάδους, µε πλήρη εφαρµογή της επαναχρησιµοποίησης, κοµποστοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης είναι το ζητούµενο και η
µόνη λύση στο τεράστιο θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, τα οποία µε αυτό τον τρόπο παύουν να
είναι απορρίµµατα…..
Καθηµερινά, από τη διεθνή πρακτική αποδεικνύεται οτι:
Tα σκουπίδια µας ∆εν είναι σκουπίδια!
Είναι: Προϊόντα, Υποπροϊόντα, Πρώτες ύλες
Είναι ΧΡΗΣΙΜΑ!
Με εκτίµηση,
Η Πρόεδρος
Ευαγγελία ∆ηµητρίου

Η Γραµµατέας
Ελευθερία Σολδάτου

