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Εκλεκτό προεδρείο, αξιότιµοι προσκεκληµένοι µας, κυρίες και κύριοι,  

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Ε∆ΙΣΑ, σας καλωσορίζω 

στα Χανιά και σας ευχαριστώ θερµά για τη συµµετοχή σας.  

Όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Τµήµα ∆υτικής Κρήτης του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας, που µας δίνει την ευκαιρία της 

συνδιοργάνωσης αυτής της σηµαντικής ηµερίδας που σκοπό έχει να 

συνδράµει στην ευαισθητοποίηση, αλλά και στην πληροφόρηση όλων 

των εµπλεκόµενων φορέων και πολιτών, στο θέµα της εναλλακτικής 

διαχείρισης και για το που βρίσκεται η πορεία της ανακύκλωσης στερεών 

αποβλήτων, τόσο σε τοπικό, όσο και εθνικό επίπεδο. 

Κοινωνία της Ανακύκλωσης είναι το θέµα µας σήµερα – θέµα καθηµερινό 

για όσους απασχολούνται στην διαχείριση των αποβλήτων, όπως εµείς 

στη ∆Ε∆ΙΣΑ. 

Η ανακύκλωση, είναι µια από τις εναλλακτικές λύσεις στο σύνδροµο 

Παραγωγή-κατανάλωση-απόρριψη, η οποία κυριαρχεί στη χρήση των 

υλικών της σηµερινής καταναλωτικής κοινωνίας.  

Και δεν είναι απλώς ένας τρόπος µείωσης του όγκου των απορριµµάτων, 

αλλά µια πραγµατικά σύγχρονη αναγκαιότητα, ένας σύγχρονος τρόπος 

ζωής. Και αποτελεί µονόδροµο. Μονόδροµο για την ποιότητα της 

ζωής µας, και για την επιβίωση του πλανήτη µας. Μονόδροµο για την 

ίδια τη ζωή µας.  
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  Είναι ένα ζήτηµα που δεν αφορά περισσότερο ή λιγότερο κάποιες 

πόλεις ή κάποια κράτη, αλλά αφορά όλες τις πόλεις, όλα τα κράτη και 

όλους τους πολίτες τους. Αφορά την κάθε κοινωνία ως σύνολο και τον 

καθένα µας ξεχωριστά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν ήδη γίνει 

σηµαντικά βήµατα για την θεσµοθέτηση µιας κοινής πολιτικής για την 

ανακύκλωση, η οποία διέπεται από µια συγκεκριµένη στρατηγική, µια 

µακροπρόθεσµη λογική και µια εφαρµόσιµη νοµοθεσία.  

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ουδείς µπορεί να θριαµβολογεί, καθώς έχουµε 

µείνει αρκετά πίσω και σε θέµατα υποδοµών, και σε θέµατα παιδείας, 

συµπεριφοράς και αντίληψης σχετικά µε την ανακύκλωση. Ευθύνες 

έχουν και η πολιτεία και οι πολίτες. Η πολιτεία οφείλει να επιταχύνει τους 

ρυθµούς της και τις υποδοµές της και οι πολίτες χρειάζεται να κινηθούν 

µε ωριµότητα και ευθύνη, απαιτώντας αλλά και συµµετέχοντας. 

Στρατηγικές και οδηγίες για τη συστηµατοποίηση της ανακύκλωσης 

ασφαλώς και υπάρχουν. 

Όλοι γνωρίζουµε πλέον ότι µέχρι το 2011 πρέπει να γίνεται ανάκτηση 

του 60% και ανακύκλωση του 55-80% των συσκευασιών που σήµερα 

πετιέται στα σκουπίδια. Ότι µέχρι το 2010 πρέπει να µειωθούν κατά 25% 

τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απορρίµµατα. Ότι αυτό το ποσοστό πρέπει 

να φτάσει το 50% µέχρι το 2013 και το 65% µέχρι το 2020. Ότι είναι 

υποχρεωτική η ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση ειδικών 

κατηγοριών απορριµµάτων και αποβλήτων. Το ζητούµενο ωστόσο, 

παραµένει η υλοποίηση τους η οποία δεν αφορά µόνο στην πολιτική 

βούληση της εφαρµογής της αλλά και στη συµµετοχή όλων µας. Αν 

σκεφτούµε ότι η ανακύκλωση δεν γίνεται από µόνη της τότε θα 

αντιληφθούµε ότι πρέπει να είµαστε όλοι συµµέτοχοι σε αυτήν την 

προσπάθεια.   

Κυρίες και κύριοι,  
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Η διαχείριση των απορριµµάτων µπορεί να είναι ένα από τα προβλήµατα 

εκείνα που είναι µεν παγκόσµια, αντιµετωπίζονται όµως καλύτερα σε 

τοπικό επίπεδο, είναι αποτελεσµατικότερη όταν γίνεται από τις τοπικές 

κοινωνίες. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 

για την βιώσιµη και ορθολογική διαχείριση γιατί αποτελεί σίγουρα  το 

προνοµιακό πεδίο ανάληψης δράσεων και εφαρµογής πρωτοβουλιών 

για τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση. Ο ρόλος της είναι 

διττός: από τη µια πλευρά δηµιουργώντας τις υποδοµές για τη σωστή 

ανακύκλωση, και από την άλλη εκπαιδεύοντας και ευαισθητοποιώντας 

τους πολίτες έτσι ώστε να γίνουν κοινωνοί των στόχων και των 

στρατηγικών που θα εφαρµοστούν. Και ο ρόλος της είναι κρίσιµος. Είναι 

κρίσιµος σε κάθε στάδιο της αντιµετώπισης του προβλήµατος, από τον 

αρχικό σχεδιασµό ως την τελική υλοποίηση της βέλτιστης, κάθε φορά, 

λύσης. Είναι κρίσιµος στην ενηµέρωση και την εκπαίδευση των 

πολιτών, της µεταρρύθµισης της σκέψης, της ανάπτυξης κουλτούρας 

ανακύκλωσης, την προσαρµογή της συµπεριφοράς τους σε νέα, φιλικά 

προς το περιβάλλον, πρότυπα.  

Στα Χανιά, µετά την θλιβερή περίοδο του «Κουρουπητού» που µας 

πλήγωσε και µας ταλαιπώρησε σαν Κοινωνία, ένας Φορέας συλλογικός 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. πήρε στα χέρια της το 

ακανθώδες θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων και τα 

περιβαλλοντικά θέµατα που επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων µας. Σκοπός µας ήταν και είναι να δηµιουργήσουµε ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των απορριµµάτων, το οποίο να 

είναι λειτουργικό, αποτελεσµατικό και αποδοτικό. Επιδιώξαµε αυτό 

το σύστηµα να είναι οικονοµικά αυτάρκες, για να µπορεί να 

αυτοχρηµατοδοτεί τις αναβαθµίσεις του και τις προσαρµογές του στις 

συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες.  



Ηµερίδα «Κοινωνία της Ανακύκλωσης»     4 

Τα αποτελέσµατα των προσπαθειών µας είναι πλέον ορατά. Πενήντα και 

πλέον τόνοι ανακυκλώσιµων υλικών την ηµέρα φθάνουν για διαλογή στο 

ΕΜΑΚ από τους 1800 µπλε κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών ενώ δεν 

επαρκούν οι 150 κίτρινοι κάδοι για γυαλί που έχουν απλωθεί στην πόλη 

των Χανίων. Επίσης, πολύ θετικά βήµατα έχουν γίνει και στα άλλα 

συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, µε τα οποία συνεργάζεται η 

∆Ε∆ΙΣΑ, Απόβλητα Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών, Απόβλητα 

Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών, Συσκευασιών ορυκτελαίων, 

Ελαστικών. Να θυµίσω ότι οι ανωτέρω δραστηριότητες είναι όλες 

αδειοδοτηµένες, ενώ το σύνδροµο NIMBY, δεν µας έχει επιτρέψει προς 

το παρόν να δραστηριοποιηθούµε και στο Σύστηµα Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Όπως επίσης, έχουν 

ληφθεί πρωτοβουλίες, µέσω της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της 

ΤΕ∆Κ Νοµού Χανίων για τη διαχείριση & αξιοποίηση των ογκωδών 

αντικειµένων. 

25% του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των αστικών στερεών αποβλήτων 

εκτρέπονται από το ΧΥΤΥ µε παραγωγή µέχρι στιγµής περισσοτέρων 

των 5.000 τόνων εξαιρετικής Α΄ ποιότητας κόµποστ και µεγαλύτερης 

ποσότητας Β΄ κατηγορίας, που έχουµε καταφέρει να διατεθεί σε 

διάφορες χρήσεις.  

Αξιοποιήσαµε κατά τον καλύτερο τρόπο χρήµατα του Θησέα, για 

ολοκλήρωση των εξοπλισµών του εργοστασίου και του ΧΥΤΥ, ενώ 

φαίνεται να ευοδώνεται η πρότασή µας µαζί µε την Πανεπιστηµιακή 

Κοινότητα, ∆ΕΥΑΧ, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλους Φορείς προς 

τον ΕΟΧ για βελτιστοποίηση ποσοτική και ποιοτική του παραγόµενου 

κόµποστ. Επιτρέψτε µου όµως να αναφερθώ, σε µερικά πολύ σηµαντικά 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε ως Φορέας ∆ιαχείρισης των 

Αποβλήτων.  
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Είναι αναµφισβήτητο ότι ιδιαίτερα σηµαντικό βήµα υπήρξε η ψήφιση του 

Νόµου 3536/2007 και ειδικότερα του άρθρου 30, που προβλέπει την 

ίδρυση των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Φο∆ΣΑ. 

Χρειάστηκε βέβαια αρκετός χρόνος, συστηµατική προσπάθεια αλλά και 

επιµονή όλων όσων νιώθουν αγωνία για το γίγνεσθαι της διαχείρισης 

των απορριµµάτων για να πείσουµε στην αναγκαιότητα δηµιουργίας 

ισχυρών και αξιόπιστων Φορέων που να έχουν δύναµη λόγου, ικανότητα 

σχεδιασµού, προγραµµατισµού, υλοποίησης και διαχείρισης έργων. 

Όµως, το βήµα αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. Καθυστερεί η έκδοση της 

ΚΥΑ που θα ρυθµίζει τη λειτουργία και την άσκηση δραστηριοτήτων των 

Φο∆ΣΑ, καθώς και την άσκηση της τιµολογιακής του πολιτικής. 

Καθυστερεί η έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που προβλέπεται 

στην παράγραφο 6 του άρθρου 265 του νέου Κ∆Κ, το οποίο θα ρυθµίζει 

τα θέµατα πρόσληψης προσωπικού των Ανωνύµων Εταιρειών των ΟΤΑ 

και συνεπώς και των Φο∆ΣΑ.  

Και το ερώτηµα είναι: πως θα επισπευσθεί η οργάνωση και στελέχωση 

των Φο∆ΣΑ, ώστε το συντοµότερο δυνατόν να πιστοποιηθούν ως 

δικαιούχοι του ΕΣΠΑ, προκειµένου µε αυτή την ιδιότητά τους να 

µπορέσουν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν, να απορροφήσουν πόρους 

για αξιόπιστα και ολοκληρωµένα επιχειρησιακά σχέδια και να 

εφαρµοσθεί ο περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης αποβλήτων? 

Παραδείγµατος χάρη, στα Χανιά είναι επιτακτική η ανάγκη της επέκτασης 

του ΧΥΤΑ, καθώς και η δηµιουργία Σταθµών Μεταφόρτωσης, οι οποίοι 

θα συµβάλουν και στην οικονοµία του συστήµατος, αλλά και στη 

µικρότερη όχληση του ∆ήµου που φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις. 

Ένα άλλο θέµα στο οποίο θα ήθελα να κάνω νύξη, είναι η µη ξεκάθαρη 

νοµοθετική πρόβλεψη της διάθεσης του εδαφοβελτιωτικού του κόµποστ 

δηλαδή που παράγεται από το ΕΜΑΚ. Και ενώ η νοµοθεσία απαιτεί τη 

διαχρονική µείωση των βιοαποδοµήσιµων που καταλήγουν σε ταφή και 
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την αξιοποίηση τους, συναντούµε τεράστιες δυσκολίες, πέραν του 

σηµαντικού κόστους της παραγωγής του, στη διάθεση ενός προϊόντος 

που είµαστε υποχρεωµένοι να παράγουµε και να ελέγχουµε συνεχώς. 

Ένα ακόµη θέµα είναι το κόστος διαχείρισης. Όλοι, χωρίς καµία 

αµφιβολία, επιθυµούµε την φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των 

απορριµµάτων.  

Η µετάβαση στη Νέα Πραγµατικότητα διαχείρισης και η εφαρµογή των 

νέων κατευθύνσεων οδήγησε σε µια µεγάλη αύξηση του κόστους σε 

σχέση µε την κατάσταση που επικρατούσε πριν. Η άρτια περιβαλλοντική 

λειτουργία των εγκαταστάσεων, η υπεράσπιση του περιβάλλοντος ως 

έχουµε καθήκον να κάνουµε, οι ανάγκες πολύπλευρης παρακολούθησης 

και οι αυξηµένες απαιτήσεις σε εξειδικευµένο προσωπικό & εξοπλισµό, 

οι αυστηρές διαδικασίες ελέγχων, απαιτούν να αφιερώνουµε 

περισσότερους πόρους ενεργειακούς, ανθρώπινους, οικονοµικούς στη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων.  

Θα ήθελα να επισηµάνω το µεγάλο κόστος της αποκοµιδής και 

διαχείρισης των ανακυκλώσιµων υλικών. Ιδιαίτερα σε εµάς, όπου το 

Κέντρο Ανακύκλωσης βρίσκεται σε πολύ µεγάλη απόσταση από την 

πόλη των Χανίων και τους περιαστικούς ∆ήµους που έχει αναπτυχθεί το 

σύστηµα. Εδώ περιµένουµε τη συµβολή της πολιτείας, παρακολουθούµε 

τις ενέργειες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και της ΚΕ∆ΚΕ, ελπίζοντας στα 

οικονοµικά τους κίνητρα να συµπεριληφθεί και ο Νοµός µας, δοθείσης 

και της αξιόλογης παραγωγικότητας που επιδεικνύει. 

Θέµατα όπως η αξιοποίηση του βιοαερίου, η ενεργειακή αξιοποίηση του 

κόµποστ, η αξιοποίηση του RDF που µπορεί να παραχθεί και από τη 

δική µας µονάδα, η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήµατος παραγωγής 

ενέργειας, µας απασχολούν και είναι στους άµεσους σχεδιασµούς µας.  
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Κυρίες - Κύριοι,  

Σε ένα τόσο σηµαντικό θέµα, κεφαλαιώδους σηµασίας για την υγεία και 

την ποιότητα ζωής των ανθρώπων όπως είναι η διαχείριση των 

απορριµµάτων απαιτείται συνολική και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του 

προβλήµατος αλλά κυρίως αγαστή συνεργασία από το σύνολο των 

εµπλεκόµενων φορέων, ώστε να αξιοποιήσουµε την υπάρχουσα 

εµπειρία και να βελτιώσουµε τις περιβαλλοντικές µας αποδόσεις. 

Να εκφράσω και πάλι τις ευχαριστίες µου, στους οµιλητές µας, που µας 

τιµούν µε την παρουσία τους και να κάνω την ευχή να δουλέψουµε όλοι 

µαζί για να κάνουµε την κοινωνία µας, µια κοινωνία ανακύκλωσης.  

Ευχαριστώ! 

 

ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. 
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