Διαχείριςθ των αςτικϊν αποβλιτων:
ζνα διαρκζσ πεδίο ςυγκροφςεων και μια πρόκλθςθ για διεκδίκθςθ εναλλακτικϊν λφςεων

Τα τελευταία χρόνια, θ διαχείριςθ των αςτικϊν αποβλιτων τείνει να αποτελζςει ζνα διαρκζσ
πεδίο ςυγκροφςεων και αντιπαρακζςεων, που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ζχουν πάρει
εκρθκτικζσ διαςτάςεισ. Γνωρίηουμε όλοι τα πεδία αυτά: θ Λευκίμθ τθσ Κζρκυρασ, το Ελλθνικό
των Ιωαννίνων, θ Μαυροράχθ και οι Ταγαράδεσ ςτθ Θεςςαλονίκθ, το Γραμματικό τθσ
Αττικισ, το Αλιβζρι, θ Θιβα, θ Μάνδρα λίγο πιο παλιά κ.ά.. Με πιο πρόςφατα επειςόδια,
αυτά τθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ για τισ υποδομζσ του Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ
Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ με ΣΔΙΤ, τθσ Κερατζασ, τθσ
οριςτικοποίθςθσ τθσ απόρριψθσ τθσ λυματολάςπθσ τθσ Ψυτάλλειασ ςτθ Φυλι, τθσ ζγκριςθσ
περιβαλλοντικϊν όρων των νζων εγκαταςτάςεων μθχανικισ ανακφκλωςθσ και τθσ μθχανικισ
διαλογισ και βιολογικισ ξιρανςθσ ςτθ Φυλι και, τζλοσ, τθσ παράτυπθσ και εν κρυπτϊ
υπογραφισ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ (μεταξφ τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ Αττικισ
και του ΕΣΔΚΝΑ) για τισ εγκαταςτάςεισ που προαναφζρκθκαν.
Μεταξφ πολλϊν άλλων αιτιϊν, μεγαλφτερθσ ι μικρότερθσ ςθμαςίασ, αξίηει κανείσ να
επιςθμάνει το κεντρικό γεγονόσ τθσ αδυναμίασ (ι και τθσ απροκυμίασ) ελζγχου ενόσ
μοντζλου λειτουργίασ τθσ κοινωνίασ μασ, που οδθγεί ςε μια ςυνεχι αφξθςθ τθσ ποςότθτασ
των παραγόμενων αςτικϊν αποβλιτων. Η διερεφνθςθ των βακφτερων αιτιϊν αυτισ τθσ
υπαρκτισ πραγματικότθτασ οδθγεί, αναπόφευκτα, ςε ποικίλεσ εκτιμιςεισ, άλλοτε
ςυγκλίνουςεσ και άλλοτε αποκλίνουςεσ.
Ωςτόςο, δεν είναι κακόλου δφςκολο να επιβεβαιϊςουμε μιαν ευρφτατθ ςυμφωνία ςτα
ηθτιματα τθσ “πρϊτθσ γραμμισ”. Ειδικότερα, για το λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ, αλλά και για τα
άλλα μεγάλα αςτικά κζντρα, δεν μπορεί παρά να ςυμφωνιςουμε ότι τα εκρθκτικά
φαινόμενα ςτθ διαχείριςθ των απορριμμάτων ςυνδζονται και με τθν πλθκυςμιακι
υπερςυγκζντρωςθ, τθν ζλλειψθ πρόλθψθσ, τθ ςυςτθματικι καλλιζργεια ενόσ μοντζλου
κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ που οδθγεί ςτθν υπερκατανάλωςθ, αλλά και τθν εμφανι
εμπλοκι μεγάλων οικονομικϊν ςυμφερόντων, που αςκοφν τεράςτιεσ πιζςεισ για τθν
επιλογι λφςεων και μεκόδων, που εξυπθρετοφν, κυρίωσ, τα ςυμφζροντά τουσ. Είναι, γι αυτό
το λόγο, απολφτωσ ςαφζσ ότι οποιαδιποτε εναλλακτικι λφςθ οφείλει να υιοκετεί πρακτικζσ
αποδυνάμωςθσ και εξάλειψθσ των παραπάνω παραγόντων.

Α. Υπάρχει εναλλακτικι λφςθ και μπορεί να εφαρμοςτεί τϊρα
Το υλοποιοφμενο εκνικό και τα περιφερειακά ςχζδια διαχείριςθσ απορριμμάτων
προδιαγράφουν τθν αναπαραγωγι και τθ δθμιουργία νζων οξφτατων προβλθμάτων. Για το
λόγο αυτό θ απλι καταγγελία τουσ είναι ζνα μικρό μόνο μζροσ από αυτά που οφείλουμε να
πράξουμε. Όςοι ςυμμετζχουμε και ςυγκροτοφμε αυτιν τθν πρωτοβουλία, είμαςτε απολφτωσ
πειςμζνοι ότι χρειάηονται, πολφ περιςςότερο, πρακτικζσ διαμόρφωςθσ εναλλακτικϊν
προτάςεων και ςυλλογικϊν κοινωνικοπολιτικϊν δράςεων για τθν εφαρμογι τουσ.
Ζνα ςφςτθμα αλλθλοχποςτθριηόμενων ςυμφερόντων προςπακεί να μασ πείςει ότι μια άλλου
τφπου διαχείριςθ μπορεί να ακοφγεται καλι, αλλά δεν είναι ακόμθ ϊριμθ και αφορά ςτο
μακρινό μζλλον. Επικαλοφνται πρακτικζσ και ςυμπεριφορζσ ςυμπολιτϊν μασ, που οι ίδιοι
καλλιεργοφν και υποκάλπουν, για να μετακυλιςουν τισ ευκφνεσ τουσ. Αιςκανόμαςτε τθν
ανάγκθ να βροντοφωνάξουμε ότι και ολοκλθρωμζνεσ εναλλακτικζσ λφςεισ υπάρχουν και
μποροφν να εφαρμοςτοφν άμεςα, με πολφ μικρότερο κόςτοσ από τισ ςυγκεντρωτικζσ λφςεισ
που προωκοφνται.

Β. Οι προχποκζςεισ και οι ςτόχοι
Για να μετατραπεί, όμωσ, θ κεωρθτικι δυνατότθτα ςε πράξθ, είναι αναγκαίο να αναπτυχκεί
ζνα ιςχυρό κίνθμα πολιτϊν, που κα εκφράηεται και με αυτόνομεσ κεματικζσ δράςεισ ςτον
τομζα τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων, αλλά και με πολυκεματικζσ κοινωνικζσ δράςεισ,
μζςα από υπαρκτζσ ςυλλογικότθτεσ, για ηθτιματα υγείασ, ποιότθτασ ηωισ, προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ, δικαιωμάτων κλπ. Ζνα κίνθμα που κα ζχει αφομοιϊςει τθν αίςκθςθ τθσ
κοινισ μασ ευκφνθσ για το που πθγαίνουν και πωσ διαχειρίηονται τα ςκουπίδια που όλοι μασ
παράγουμε.
Αυτι τθ φιλόδοξθ προοπτικι κζλουμε να υπθρετιςουμε, προςπακϊντασ να ςυμβάλλουμε
ςτθ δθμιουργία ενόσ μετϊπου, που κα προτάξει τρία βαςικά αιτιματα άμεςθσ διεκδίκθςθσ:
1. Επαναδιαμόρφωςθ του εκνικοφ και των περιφερειακϊν ςχεδίων, με πρωτεφον κριτιριο
τθν αποκεντρωμζνθ διάταξθ των δραςτθριοτιτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων.
2. Ακφρωςθ εκείνων των αποφάςεων και άλλων πράξεων τθσ διοίκθςθσ και των φορζων
διαχείριςθσ, που υλοποιοφν τισ πιο αρνθτικζσ πλευρζσ των παραπάνω ςχεδίων.
3. Διαμόρφωςθ και εφαρμογι εναλλακτικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ, ςε κάκε επίπεδο.

Γ. Που ςτθρίηεται και τι περιλαμβάνει μια εναλλακτικι πρόταςθ
Θεωροφμε ότι δεν υπάρχει ζνα και μοναδικό μοντζλο διαχείριςθσ απορριμμάτων. Σε κάκε
περίπτωςθ, όμωσ, οποιαδιποτε εναλλακτικι λφςθ για να είναι αποδεκτι, δεν μπορεί παρά
να:
1. Προτάςςει κριτιρια δθμόςιου και κοινωνικοφ ςυμφζροντοσ, ιδιαίτερα, ςτισ ςθμερινζσ
ςυνκικεσ τθσ κρίςθσ. Να είναι απαλλαγμζνθ από τθν υφιςτάμενθ λογικι τθσ ςφνδεςθσ
οποιουδιποτε ζργου διαχείριςθσ με ζναν εργολάβο, πολφ δε περιςςότερο με τον
προνομιακό “εκνικό” εργολάβο.
2. Να καλλιεργεί και να ενκαρρφνει τθν άμεςθ εμπλοκι των πολιτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ
διαχείριςθσ.
3. Να ενιςχφει τισ αποκεντρωμζνεσ διαδικαςίεσ προδιαλογισ και ανάκτθςθσ υλικϊν, ζτςι
ϊςτε να περιοριςτεί, ςτο ελάχιςτο, θ ποςότθτα των ςφμμεικτων απορριμμάτων, που
ζχουν ανάγκθ μεταφοράσ και κεντρικισ επεξεργαςίασ. Να υιοκετθκεί θ λογικι: καμιά
επεξεργαςία που μπορεί να γίνει ςε κάποιο επίπεδο (οικιακό, κτιριακό, γειτονιάσ, διμου
κλπ.) να μθ μεταφζρεται ςτο ι ςτα επόμενα.
4. Με αυτόν τον τρόπο να περιοριςτεί δραςτικά θ ανάγκθ νζων ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, ςτακμϊν
μεταφόρτωςθσ, κεντρικϊν ΚΔΑΥ και μονάδων μθχανικισ - βιολογικισ επεξεργαςίασ,
ακόμθ και κεντρικϊν μονάδων κομποςτοποίθςθσ.
5. Να εξαιρεί, τουλάχιςτον ςε αυτιν τθ φάςθ, από τισ αποδεκτζσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ
– αξιοποίθςθσ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, τεχνολογίεσ όπωσ τθσ βιολογικισ
ξιρανςθσ ι τθσ κερμικισ αξιοποίθςθσ, που οδθγοφν ςτθν καφςθ και για τισ οποίεσ
υπάρχουν πολλαπλζσ ενςτάςεισ περιβαλλοντικοφ και οικονομικοφ χαρακτιρα, ενϊ,
ταυτόχρονα, αποτελοφν τθν ταφόπλακα τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ κομποςτοποίθςθσ.
6. Να απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, τθ “βουβι” επιλογι του ΥΠΕΚΑ να επιτρζψει τθν
άτυπθ αναγνϊριςθ του δευτερογενοφσ καυςίμου SRF, ςαν πλιρωσ βιοαποδομιςιμου
υλικοφ, με ςυνζπεια θ χριςθ του ςτθν θλεκτροπαραγωγι να λογίηεται ςαν ΑΠΕ, γεγονόσ
που, μζςω τθσ ςχετικισ επιδότθςθσ, επιβαρφνει υπζρμετρα και το τελικό κόςτοσ
διαχείριςθσ των απορριμμάτων.
Σε ότι αφορά ςτο ςχεδιαςμό τθσ περιφζρειασ Αττικισ, κεωροφμε ότι αξίηει να επιςθμανκοφν
δφο ηθτιματα γενικότερου ενδιαφζροντοσ:



Το πρϊτο, αφορά ςτθν προοπτικι των εγκαταςτάςεων τθσ περιοχισ Λιοςίων – Φυλισ,
που για δεκαετίεσ κεωροφνταν ςαν θ αδιαμφιςβιτθτθ περιοχι εναπόκεςθσ των
ςκουπιδιϊν του λεκανοπεδίου και, μάλιςτα, με υποδομζσ πολφ άςχθμεσ. Στο πλαίςιο
ενόσ νζου ςχεδιαςμοφ, κα πρζπει να αποκλειςτεί θ ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων και
να υπάρξει ζνα ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, μζςα ςτο οποίο επιβάλλεται: να κλείςει
ο ΧΥΤΑ, να απομακρυνκοφν οι υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ, να αποκαταςτακεί ο χϊροσ,
ςφμφωνα με όλεσ τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ και να μπει θ ευρφτερθ περιοχι ςε
ειδικό πρόγραμμα απορρφπανςθσ.



Το δεφτερο, αφορά ςτθ ςυηιτθςθ για αναηιτθςθ χϊρων υγειονομικισ ταφισ εκτόσ
Αττικισ. Πιςτεφουμε ότι θ ςχετικι ςυηιτθςθ δεν ζχει κανζνα περιεχόμενο, κακϊσ
προςκροφει ςε όλεσ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ τθσ Ε.Ε.. Άλλωςτε, θ ςυνετι
διαχείριςθ των απορριμμάτων εξαλείφει τθν ανάγκθ τζτοιων χϊρων, όταν γίνεται
αποκεντρωμζνα, ςε μικρζσ εγκαταςτάςεισ, κοντά ςτισ περιοχζσ όπου παράγονται τα
απορρίμματα, αποτρζποντασ, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τθν πικανι ςτοχοποίθςθ όμορων
περιοχϊν οι οποίεσ, ιδθ, δζχονται ιςχυρότατεσ περιβαλλοντικζσ πιζςεισ από υφιςτάμενεσ
χριςεισ και λειτουργίεσ.

Σε ότι αφορά ςτισ ιδιαίτερεσ, επιμζρουσ πλευρζσ, κατακζτουμε ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ και τισ
ςυλλογικότθτεσ που τουσ εκφράηουν τα παρακάτω ςθμεία, που μποροφν να αποτελζςουν
τον κεντρικό κορμό μιασ εναλλακτικισ πρόταςθσ:
1. Μείωςθ τθσ ποςότθτασ και του όγκου των απορριμμάτων, που ζχουν ανάγκθ κεντρικισ
διαχείριςθσ ςε ολοκλθρωμζνεσ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ απορριμμάτων (ΟΕΔΑ). Αυτό
μπορεί να ςυμβεί με:
1.1. Μζτρα πρόλθψθσ (υπάρχει μια ευρεία γκάμα μζτρων, για τα οποία χρειάηεται
ςυςτθματικι ενθμζρωςθ, όπωσ και για τισ άλλεσ πρακτικζσ τθσ εναλλακτικισ
διαχείριςθσ απορριμμάτων).
1.2. Επαναχρθςιμοποίθςθ ςυςκευαςιϊν και άλλων τυποποιθμζνων προϊόντων - υλικϊν
1.3. Οικιακι κομποςτοποίθςθ.
1.4. Δυνατότθτα καταςκευισ μικρϊν αποκεντρωμζνων μονάδων διαλογισ και
κομποςτοποίθςθσ.
1.5. Υποχρζωςθ χριςθσ μθχανικϊν κομποςτοποιθτϊν από τουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ
οργανικϊν (ςτρατόπεδα, νοςοκομεία, μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλοι χϊροι εςτίαςθσ,
ΟΤΑ).
1.6. Βελτίωςθ υπαρχόντων και λειτουργία νζων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ.
1.7. Διαλογι ςτθν πθγι με 4 κάδουσ για:
Χαρτί, που κα οδθγείται, αρχικά, ςτθν πλθςιζςτερθ εγκατάςταςθ
κομποςτοποίθςθσ, προκειμζνου να αξιοποιείται ςτθ ρφκμιςθ τθσ υγραςίασ του
κομπόςτ (προσ αποφυγι ςτραγγιςμάτων) και, ςτθ ςυνζχεια, όςο πλεονάηει ςτθν
ανακφκλωςθ.
Πλαςτικά, γυαλί, μζταλλο, ξφλο, που κα οδθγοφνται για διαλογι ςτα ειδικά
κζντρα διαλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ΚΔΑΥ) και μετά ςτθν ανακφκλωςθ
Υπόλοιπα οργανικά και βιοαποδομιςιμα υλικά, που κα οδθγοφνται για
κομποςτοποίθςθ,
κατά
προτίμθςθ,
ςτισ
αποκεντρωμζνεσ
μονάδεσ
κομποςτοποίθςθσ προδιαλεγμζνων
Υπολείμματα, που κα οδθγοφνται ςε εγκαταςτάςεισ διαχωριςμοφ, όπου
ανακτϊνται υλικά, τα όςα οργανικά υπάρχουν κα γίνονται κομπόςτ, ενϊ τα
αδρανι κα υφίςτανται κατεργαςία για αξιοποίθςθ ςτθν οδοποιία, ι ςε
αποκαταςτάςεισ τοπίου

2. Δθμιουργία διαδθμοτικϊν ΚΔΑΥ, διαςπαρμζνων ςτουσ ΟΤΑ τθσ Αττικισ ι ςε ομάδεσ
όμορων διμων, που κα μποροφν να ςυςτεγαςτοφν (ι να ςυνδυαςτοφν) με τισ
αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ
3. Χριςθ του υφιςτάμενου ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ τθσ Φυλισ, ςτθν προοπτικι που περιγράφθκε
παραπάνω και με τθν προχπόκεςθ ότι εφαρμόηονται τα πρόδρομα μζτρα πρόλθψθσ διαχωριςμοφ - κομποςτοποίθςθσ - ανακφκλωςθσ
4. Στο πλαίςιο τθσ μεταβατικισ περιόδου, προσ ζνα πλιρωσ αποκεντρωμζνο ςφςτθμα
διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων, κα μποροφςε να προβλεφκεί θ καταςκευι και
οριςμζνων κεντρικϊν μονάδων διαλογισ και κομποςτοποίθςθσ
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