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Σκουπίδια: ένας αναξιοποίητος πλούτος
Πρόσκληση σε δηµόσιο διάλογο και δράσεις
για την αποκεντρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στην Ηλιούπολη
και στην Αττική
Αγαπητοί φίλοι,
Αυτή τη στιγµή, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Αττική, προωθείται ένα µοντέλο διαχείρισης των
αστικών απορριµµάτων που αγνοεί κάθε πρόβλεψη φιλοπεριβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης.
Επιδιώκεται τα σκουπίδια να παραµένουν ανακατεµένα (σύµµεικτα), χωρίς να διαλέγονται στην πηγή, για
να οδηγούνται σε 4 νέες, τεράστιες κεντρικές εγκαταστάσεις (2 στη Φυλή και από µία σε Γραµµατικό και
Κερατέα), µε σκοπό την ενεργειακή «αξιοποίηση», µέσω της καύσης.
Επειδή πιστεύουµε ότι:
• Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για διαλογή στην πηγή, ώστε να µπορέσουµε σε
λίγα χρόνια να πετύχουµε στο µέγιστο βαθµό την ανακύκλωση και κοµποστοποίηση των απορριµµάτων,
είναι ο ιδανικότερος τρόπος διαχείρισής τους
• Με τη διαλογή στην πηγή εξασφαλίζουµε το µέγιστο οικονοµικό όφελος από τα απορρίµµατά
µας, µειώνοντας ταυτόχρονα και το περιβαλλοντικό κόστος
• Το προτεινόµενο από την πολιτεία µοντέλο διαχείρισης βλάπτει όλους εµάς, όχι µόνο
περιβαλλοντικά, αλλά και οικονοµικά διότι πολλαπλασιάζει το κόστος διαχείρισης, το οποίο συνεπάγεται
νέα υπέρογκα δηµοτικά τέλη για να µπορούν να λειτουργούν οι νέες κεντρικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον θα
έχουµε απώλεια θέσεων εργασίας στους δήµους και απώλεια κάθε κοινωνικού ελέγχου σε αυτό το κρίσιµο
για την καθηµερινή ζωή µας ζήτηµα.
• Η λύση που θα δοθεί τώρα θα µας δεσµεύσει για τα επόµενα 20-30 χρόνια, γι αυτό πιστεύουµε
ότι οφείλουµε οι πολίτες να ενηµερωθούµε, να διαµορφώσουµε άποψη, να επεξεργαστούµε
εναλλακτικές λύσεις και να δράσουµε.
Γι αυτό καλούµε τους φορείς και τις συλλογικότητες της Ηλιούπολης σε έναν ανοιχτό, δηµόσιο
διάλογο για το µέλλον της διαχείρισης των απορριµµάτων στην πόλη µας.
Θέλοντας να συµβάλλουµε στο να γίνει ουσιαστικός αυτός ο διάλογος, σας διαβιβάζουµε την πρόταση
ανάπτυξης του συστήµατος αποκεντρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων για το δήµο Ηλιούπολης
(πρώτη προσέγγιση σχεδιασµού και κόστους µε βάση τα στοιχεία του δήµου), που συντάχθηκε από την
«Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριµµάτων», µια εθελοντική κινηµατική
πρωτοβουλία πολιτών µε πανελλαδική δικτύωση.
Τόπος και χρόνος συνάντησης: Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηλιούπολης, στα µέσα του Οκτώβρη
2012.
Στόχος µας είναι, σ΄ αυτή τη συνάντηση, µέσα και από τις δικές σας προτάσεις, να προσπαθήσουµε να
διαµορφώσουµε ένα κοινό πλαίσιο απόψεων και πρωτοβουλιών για το επόµενο διάστηµα, µε αποδέκτη το
δήµο Ηλιούπολης και τις αρµόδιες αρχές και φορείς.
Θα ενηµερωθείτε για την ακριβή ηµεροµηνία συνάντησης.
Επικοινωνία: Θανάσης Αρµάος 6934419530, Ευαγγελία ∆ηµητρίου 6944683652

