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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Μηνιαίο e-περιοδικό της ΔΕΔΙΣΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) Ν. Χανίων
Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. σήμερα απασχολεί 186 εργαζόμενους (10% επιστημονικό προσωπικό) και εξωτερικούς συνεργάτες
σε αιχμές παραγωγής και για εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΔΙΣΑ
Συλλογή & Μεταφορά ΑΣΑ, με στόλο εξοπλισμένο με G.P.S., ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση
δρομολογίων.
Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων και Αποβλήτων Κήπων και Πάρκων.
Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών (πλην γυάλινων) και Έντυπου Χαρτιού (μπλε κάδος).
Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών Γυαλιού (κίτρινος κάδος).
Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.)
& του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. Χανίων.
Εναλλακτική Διαχείριση κάποιων από τα επονομαζόμενα "άλλα προϊόντα" του Ν. 2939/01, όπως:
Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή μικρού μεγέθους Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ).
Συλλογή Πόρτα - Πόρτα μεγάλου μεγέθους ΑΗΗΕ, κ.ά.
Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών με ειδικές δράσεις για τη μαθητευόμενη νεολαία.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)
Οι Δήμοι μέτοχοι στη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) Χανίων είναι:
Χανίων, Σούδας, Νέας Κυδωνίας, Ελ. Βενιζέλου, Θέρισσου, Μουσούρων, Κεραμιών.
Οι συνεργαζόμενοι Δήμοι - Πελάτες είναι:
Ακρωτηρίου, Αρμένων, Βάμου, Βουκολιών, Γεωργιούπολης, Ινναχωρίου, Κανδάνου, Κισσάμου, Κολυμβαρίου,
Κρυονερίδας, Μηθύμνης, Πελεκάνου, Πλατανιά, Φρε.
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Το ηλεκτρονικό περιοδικό της ΔΕΔΙΣΑ
είναι μια ακόμα προσπάθεια αμφίδρομης επικοινωνίας και εντάσσεται στη
γενικότερη φιλοσοφία, όπου η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως
και η προστασία του περιβάλλοντος,
πέρα από υπόθεση νομοθεσίας και
κανονισμών είναι και υπόθεση
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των
πολιτών, χωρίς την συμμετοχή των
οποίων κανένας στόχος δεν είναι
εφικτός.
Ετσι με τα '' Οικοδρώμενα '' της ΔΕΔΙΣΑ επιχειρούμε μια περισσότερο
ενεργητική αλληλεπίδραση από ότι με την ιστοσελίδα μας, για να φέρουμε
τους πολίτες περισσότερο κοντά στις δράσεις μας, τους προβληματισμούς
και τις διεκδικήσεις μας, ενώ παράλληλα επιδιώκουμε να πάρουμε ιδέες,
παράπονα και παρατηρήσεις.
Ανοίξαμε ένα παράθυρο επικοινωνίας για να διαβάσετε για μας και να μας
στείλετε τα σχόλιά σας. Δείξτε τη συμμετοχή σας από το πρώτο κιόλας
τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού μας, η οποία, σε συνδυασμό με την
επιστημονική μας άποψη και την τεχνική μας γνώση, θα βοηθήσει να
διαμορφώσουμε τους στόχους μας για την επόμενη μέρα.
Λευτέρης Κοπάσης
Διευθύνων σύμβουλος ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)
ΥΓ: Η απόφαση για την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού και όχι έντυπου
περιοδικού συνδυάζεται με την κατά το δυνατόν μικρότερη σπατάλη
πόρων: οικονομικών, που δεν υπάρχουν και φυσικών, που αποστολή μας
είναι να τους προστατεύουμε.

Φίλες και φίλοι,
Το πλέον σύγχρονο κοινωνικό αίτημα είναι η δημιουργία
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων επαγγελματιών,
κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, που αντιλαμβάνονται τη
σημασία της ορθής διαχείρισης του περιβάλλοντος και
συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις για την υλοποίηση της
διαχείρισης αυτής. Η απλά δια νόμου υποχρέωση για
διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση ή και απόσυρση
ακόμα, δεν μπορεί να έχει επιτυχία. Απαιτείται και έγκυρη
πληροφόρηση του πολίτη μέσω δράσεων ενημέρωσης σε
ζητήματα εφαρμοσμένης τεχνολογίας περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας ότι η κοινωνική
αποδοχή ενός έργου, μιας σειράς μέτρων ή επεμβάσεων
καθορίζει αποφασιστικά την επιτυχία της εφαρμοζόμενης
περιβαλλοντικής πολιτικής στη διαχείριση στερεών
αποβλήτων, η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. προχωρά στην έκδοση ψηφιακού περιοδικού, με κύριο σκοπό να
επιτευχθεί η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τη δράση της επιχείρησης και
για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο Ν. Χανίων. Τα "Οικοδρώμενα" της
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., που έχετε τώρα στην οθόνη σας, θα γίνουν ένας τακτικός επισκέπτης, που θα
σας φέρνει νέα του φορέα μας.
Τι μπορεί όμως να σημαίνει μια νέα περιοδική έκδοση ηλεκτρονικής μορφής στην
ευρύτερη γνωστική περιοχή της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Σ.Α.);
Ταυτόχρονα, τι μπορεί να σημαίνει το ότι ένας Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦοΔΣΑ) προωθεί τη δημιουργία ενός τέτοιου περιοδικού;
Τα "Οικοδρώμενα" φιλοδοξούμε να γίνουν για όλους εσάς μία πηγή σημαντικών και
χρήσιμων πληροφοριών, σε σύγχρονες προσεγγίσεις για όσο το δυνατό πιο επίκαιρα
ζητήματα της Δ.Σ.Α. και προστασίας του περιβάλλοντος, για να μπορέσουμε όλοι να
βοηθήσουμε στην κοινή προσπάθεια της συνεχούς βελτιστοποίησης και εκσυγχρονισμού
της Δ.Σ.Α. στον τόπο μας, αλλά και στην Χώρα μας εν γένει.
Τέλος, θα ήταν χαρά μας και όφελος όλων μας να συμβάλετε και εσείς με τις απόψεις, τις
προτάσεις και τα εποικοδομητικά σχόλια σας στην έκδοση αυτού του ηλεκτρονικού
περιοδικού! Άλλωστε… το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας!
Με εκτίμηση,
Δρ Θεοχαρούλα Μυλωνάκη
Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΔΙΣΑ A.E. (ΟΤΑ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Αστικών Στερεών Αποβλήτων
από τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) στα Χανιά

Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης - Κομποστοποίησης & Χώρος Υγειονομικής Ταφής Χανίων

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών
Αποβλήτων από τη ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά, στηρίζεται
στις υπάρχουσες υποδομές, αλλά και σε εισαγωγή
καινοτομιών στη διαχείριση ΑΣΑ.

Το Ε.Μ.Α.Κ. και ο Χ.Υ.Τ. έχουν εγκατασταθεί στη
θέση Κορακιά Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων,
δίπλα (νοτίως) του γνωστού Κουρουπητού. Το
ανωτέρω έργο υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση
κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2000 – 2006)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η μονάδα εξυπηρετεί περί τους150.000 μόνιμους
κατοίκους, αλλά και τις 70.000 κλίνες που διαθέτει η
τουριστική υποδομή του Νομού.

Στόχος μας είναι η παροχή έργων & υπηρεσιών
ποιότητας σε όλο το φάσμα της διαχείρισης, το
σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων, την
προεπεξεργασία και την τελική διάθεση, τη διαλογή
στην πηγή, την αποκομιδή, την εναλλακτική
διαχείριση, την ευαισθητοποίηση, με αξιοποίηση
των τεχνολογιών περιβάλλοντος και την αποδοχή
από τους ενημερωμένους πολίτες.

Ανακύκλωση - Ανάκτηση

Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και
Κομποστοποίησης & Χ.Υ.Τ. Χανίων

Στο ΕΜΑΚ Χανίων κάθε μέρα εισέρχονται για
επεξεργασία 267 τόνοι αστικών στερεών
αποβλήτων (μέσος όρος έτους 2008). Κάθε μέρα

διαχωρίζονται σε επιμέρους υλικά ανακύκλωσης
~44 τόνοι υλικών όπως χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά,
αλουμίνιο, μέταλλα, γυαλί, οι οποίοι οδηγούνται
στην εγκατάσταση μέσω του εκτεταμένου δικτύου
διαλογής στην πηγή των μπλε και κίτρινων της
ΔΕΔΙΣΑ.

Τα διαχωρισμένα υλικά που το 2008 ανήλθαν στους
10.000 τόνους, οδηγούνται σε πιστοποιημένες
βιομηχανίες και εταιρίες της Αττικής και του
Ηρακλείου, όπου πωλούνται με έσοδα 902.000 €
για το 2008 (συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης
της Ε.Ε.Α.Α.)

Κομποστοποίηση - Σύμμεικτα ΑΣΑ Μηχανική Διαλογή - Αξιοποίηση
Κάθε μέρα στο ΕΜΑΚ Χανίων διαχωρίζονται
μηχανικά 86 τόνοι σύμμεικτων απορριμμάτων και
οδηγούνται προς κομποστοποίηση περί τους 34
τόνους (8900 ανά έτος- στοιχεία 2008) ζυμώσιμων
υλικών όπως υπολείμματα τροφών στα οποία
προστίθενται τεμαχισμένα κλαδιά από κλαδέματα.
Το παραγόμενο κόμποστ ελέγχεται για μια σειρά
από φυσικοχημικές παραμέτρους προκειμένου να
ελεγχθεί η ποιότητα του.
Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από το Χημικό
Εργαστήριο του Ε.Μ.Α.Κ. ενώ η διασφάλιση της
ποιότητάς του επιβεβαιώνεται και από το χημικό
εργαστήριο του Μεσογειακού Αγρονομικού
Ινστιτούτου Χανίων. Πειράματα για την
καταλληλότητά του κόμποστ έχουν γίνει και από το

ΑΤΕΙ Κρήτης και από εργαστήριο του Πολυτεχνείου
Κρήτης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Έχει διατεθεί για αξιοποίηση ως υπόστρωμα, στους
πρώην ΧΑΔΑ Μεσομουρίου και Κουρουπητού, στη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, ενώ έχει
διατεθεί ως υπόστρωμα σε φυτώρια για πιλοτική
χρήση με άριστα αποτελέσματα.

Τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι το
παραγόμενο κόμποστ από τη ΔΕΔΙΣΑ θα
αποτελέσει την λύση στα φαινόμενα ερημοποίησης
της Χανιώτικης υπαίθρου, καθώς η αυξημένη
περιεκτικότητα του σε N και η πολύ χαμηλή σχέση
C/N δίνουν πολύ καλά χαρακτηριστικά βελτιωτικού
εδάφους.

Χώρος Υγειονομικής Ταφής
Κάθε μέρα οδηγούνται για διάθεση στον Χώρο
Υγειονομικής Ταφής
περί τους 170 τόνους
απορριμμάτων.
Στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής τα απορρίμματα
συμπιέζονται και χωματοκαλύπτονται με αδρανή
υλικά και τα στραγγίσματα από τον πυθμένα του
ΧΥΤ οδηγούνται με άντληση στην Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων.
Το προσδόκιμο επάρκειας του ΧΥΤ υπολογίζεται σε
περισσότερο από 5 χρόνια με τα σημερινά
δεδομένα παραγωγής, επεξεργασίας και
ανάκτησης των απορριμμάτων.

περιβαλλοντικής ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008
των Bραβείων Εcocity.
Ο χώρος αυτός πρόκειται να αξιοποιηθεί με την
εγκατάσταση του συνεργείου οχημάτων της
ΔΕΔΙΣΑ, έχοντας πετύχει την έκδοση όλων των
νόμιμων αδειοδοτήσεων.

περισσότερο από 5 χρόνια με τα σημερινά δεδομένα παραγωγής, επεξεργασίας και ανάκτησης των
απορριμμάτων.

Περιβαλλοντική αποκατάσταση
στο Μεσομούρι
Ο παρακείμενος χώρος, της μονάδας του ΕΜΑΚ &
ΧΥΤ Χανίων, με την ονομασία Μεσομούρι,
φιλοξενεί το κτίριο που χρησιμοποιήθηκε για την
ενδιάμεση λύση διαχείρισης των απορριμμάτων
μετά την οριστική παύση του Κουρουπητού και έχει
περιέλθει στην ιδιοκτησία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Η ΔΕΔΙΣΑ πέτυχε την χρηματοδότηση από το
ΕΤΕΡΠΣ και τον ΘΗΣΕΑ για την αποκατάσταση του
ΧΑΔΑ Μεσομουρίου με την τεχνική της υπηρεσία.
Για το έργο αυτό η επιχείρηση απέσπασε το βραβείο

Κοινωνική Αποδοχή
Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ
αντιλαμβανόμενο την ευθύνη της κοινωνικής
αποδοχής των εγκαταστάσεών της έχει
προχωρήσει στον δημόσιο έλεγχο, με την ανάθεση
της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων
του ΕΜΑΚ και ΧΥΤ Χανίων στο Πολυτεχνείο Κρήτης
και της ευρύτερης περιοχής της μονάδας στο
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
Και τα δύο αυτά Ιδρύματα είναι ανεξάρτητοι,
αξιόπιστοι επιστημονικοί φορείς με συσσωρεμένη
γνώση και εμπειρία πάνω στο αντικείμενο.
Διαθέτουν οργανωμένα και πλήρως εξοπλισμένα
εργαστήρια, ικανά για κάθε εξιδανικευμένη
ανάλυση.
Η επιχείρηση δεσμεύεται να ανταποκριθεί σε κάθε
απαίτηση που θα θέσουν τα συμπεράσματα των
ελέγχων.
Καινοτόμες δράσεις της ΔΕΔΙΣΑ
Μια άλλη καινοτόμος δράση της ΔΕΔΙΣΑ αφορά τη
βελτιστοποίηση της παραγωγής κόμποστ.

Ειδικότερα, με στόχο τη Βελτιστοποίηση της
Ανάκτησης και Κομποστοποίησης του Οργανικού
Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων και
την Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε
Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές, η
ΔΕΔΙΣΑ υπέβαλλε πρόταση πιλοτικού έργου προς
χρηματοδότηση στο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Στο έργο αυτό συμμετέχουν οι φορείς: Τμήμα
Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης,
Σχολή Γεωπονίας ΑΤΕΙ Κρήτης, Bioforsk, soil and
Environment Section (Νορβηγία-Bioforsk), Δ/νση
Εγγείων Βελτιώσεων και Υδάτινων Πόρων
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, Δασαρχείο
Χανίων Περιφέρειας Κρήτης και η Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων
(ΔΕΥΑΧ).
Η πιο πρόσφατη δραστηριότητα της ΔΕΔΙΣΑ αφορά
την αξιοποίηση βιοαερίου για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Η προσπάθεια αυτή αφορά
μεν στη συλλογή και επεξεργασία του βιοαερίου
από το ΧΥΤ, αλλά και τη διερεύνηση τροποποίησης
της διαδικασίας επεξεργασίας του οργανικού
κλάσματος των στερεών αποβλήτων πριν την
δεξαμενή κομποστοποίησης, με προσθήκη
μονάδας Αναερόβιας Χώνευσης (ΑΧ) για την
παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

Ο μεγάλος στόχος είναι τα βελτιωμένα
καταναλωτικά πρότυπα και η αποφυγή της
υπερκατανάλωσης.
Η ενημέρωση των πολιτών παρουσιάζει ένα μεγάλο
κενό, αφού η προβολή για το περιβάλλον εστιάζει
στην ανακύκλωση που σίγουρα είναι σημαντική, όχι
όμως πιο σημαντική από τον περιορισμό της
παραγωγής των απορριμμάτων και την
επαναχρησιμοποίηση των υλικών πριν γίνουν
απορρίμματα.
Η εμπειρία μας στα Χανιά είναι ότι υπάρχουν
σημαντικά περιθώρια για επιμονή στη σωστή
κατεύθυνση, δηλαδή την ενημέρωση για
ενεργότερη συμμετοχή στα θέματα περιβάλλοντος
και τη μείωση της παραγωγής των απορριμμάτων,
ακολουθώντας ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που
δημιουργείται στη χώρα μας.
Η ικανοποίησή μας είναι μεγάλη καθώς
διαπιστώνουμε σε όλες τις προσπάθειές μας ότι οι
Χανιώτες έχουν αποδείξει ότι είναι καλοί αποδέκτες
των πληροφοριών μας και διαθέτουν υψηλή
φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση ώστε να
συμμετέχουν και να ανταποκρίνονται στο διαρκές
κάλεσμα της ΔΕΔΙΣΑ, για να παραμείνουν τα Χανιά
αν όχι η καθαρότερη περιβαλλοντικά πόλη της
χώρας μας, μία από τις καθαρότερες.

Επίλογος
Το βήμα από την ανεξέλεγκτη απόρριψη στην
πολυεπίπεδη και σύνθετη επεξεργασία είναι
τεράστιο. Νέες απαιτήσεις μπαίvoυv, vέoι
πρoβληματισμoί, vέες oργαvωτικές δoμές, ενώ τo
κόστoς διαχείρισης, τo ότι δηλαδή oφείλoυμε vα
πληρώσoυμε πρoκειμέvoυ vα εξασφαλίσoυμε έvα
καλύτερo περιβάλλov, ακόμη δεv έχει περάσει στη
vooτρoπία τωv πoλιτώv αλλά και τωv Δημάρχωv σε
πoλλές περιπτώσεις.
Η γνώση και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
των πολιτών είναι η μόνη ελπίδα εφαρμογής από τις
τοπικές ηγεσίες, των επιστημονικών μεθόδων και
των πρακτικών, που θα κάνουν τα έργα αποδεκτά,
γιατί θα λειτουργούν σωστά και αποτελεσματικά.

Το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος
εργασίας που παρουσιάστηκε στο
3ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ,
Αθήνα 30 & 31 Οκτωβρίου 2009,

"Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων, στοχεύοντας σε
μια Κοινωνία Μηδενικών
Αποβλήτων "

από την Ερωφίλη Γαγάνη
Η πρωτοβουλία εορτασμού της ημέρας αγοραστικής αποχής, ή ημέρας αντικαταναλωτισμού, ξεκίνησε
από τους Ted Dave και Kalle Lasn, στα πλαίσια μίας προσπάθειας θεμελίωσης υπεύθυνης καταναλωτικής
συμπεριφοράς.
O Kalle Lasn ανήκει στην ομάδα των Adbusters και είναι εκδότης του ομώνυμου περιβαλλοντικού
περιοδικού. Οι Adbusters είναι κοινωνική ομάδα ακτιβιστών, καλλιτεχνών, φοιτητών, επιχειρηματιών κλπ.
Για πρώτη φορά, εορτάστηκε το 1992 στο Vankouver του Καναδά με σύνθημα "σήμερα δεν αγοράζω
τίποτε, μία ευκαιρία για την κοινωνία να επανεξετάσει το ζήτημα της υπερκατανάλωσης".
Η ιδέα εξαπλώθηκε στην Αμερική και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Στην Βόρεια Αμερική,
εορτάζεται την Παρασκευή μετά την ημέρα των Ευχαριστιών και στην Ευρώπη, το τελευταίο Σάββατο του
Νοεμβρίου.
Σκοπός της συγκεκριμένης ημέρας είναι η συνειδητοποίηση της άμεσης σχέσης μεταξύ της ασυναίσθητης
κατανάλωσης και της σπατάλης φυσικών πόρων, της φτώχειας και της καταστροφής του περιβάλλοντος.
Η "Buy nothing day" προβάλλεται από το CNN, ενώ στην Βόρεια Αμερική οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν
παραστάσεις δρόμου με χορό, τραγούδι, θέατρο και ανάρτηση συνθημάτων προς δυσανασχέτηση των
καταστηματαρχών.
Οι πολέμιοι της κίνησης αυτής αντιτάσσονται με το επιχείρημα ότι μία ημέρα αποχής -σε σχέση με τις
υπόλοιπες 364 ημέρες-, δεν μπορεί να αλλάξει την καταναλωτική μας συμπεριφορά, με λίγα λόγια, πολύ κακό για
το τίποτα.
Οι ακτιβιστές απαντούν ότι με την παρότρυνση της αποχής έστω και για μία ημέρα, οι καταναλωτές
ευαισθητοποιούνται και οδηγούνται σταδιακά στην αναθεώρηση της συμπεριφοράς τους.
Σε συνέχεια της καμπάνιας που έχει ήδη επεκταθεί σε σχεδόν 70 χώρες του πλανήτη, οι διοργανωτές
προτείνουν τώρα την "Buy nothing Christmas", δηλ., αποχή από την αγορά κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων.
Μπορούμε να αποκτήσουμε υγιή καταναλωτική συμπεριφορά αναλογιζόμενοι ότι τα εύπορα κράτη που
κατοικούνται από το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού καταναλώνουν το 80% των φυσικών πόρων της γης;

από την
Ερωφίλη Γαγάνη

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί το άλφα
και το ωμέγα για το μέλλον του πλανήτη μας.
Πρέπει να ξεκινά από το σπίτι και να συνεχίζεται
στο σχολείο.
Τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
στοχεύουν στην περιβαλλοντική αφύπνιση,
ε ν θ α ρ ρ ύ ν ο υ ν τ η ν ο μ α δι κ ή δρ ά σ η , τ η ν
πρωτοβουλία, την κριτική σκέψη, την έκφραση
απόψεων, την ανάληψη δράσεων. Συμβάλλουν
στην διαμόρφωση συμπεριφορών και την
μετάδοση αξιών, στην υιοθέτηση στάσεων ζωής.

Ένα ενδιαφέρον ιστολόγιο προβολής και
ενθάρρυνσης της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν.Χανίων,
.
αποτελεί τ ο:
http://perivallontikihania.blogspot.com
Στο blog μπορείτε να βρείτε newsletter με τα
σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που
γίνονται στο νομό μας, υλικό και παιχνίδια
ανακύκλωσης για τα παιδιά, καθώς και
ενδιαφέροντα links οικολογικών οργανώσεων,
κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κλπ.
Ημερίδα στον Ομαλό και συγκεκριμένα
στο κέντρο πληροφόρησης του Εθνικού
Δρυμού Σαμαριάς θα πραγματοποιηθεί
στις 19 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του
νομού, σε συνεργασία με την Δ/νση
Δασών. Στο κέντρο πληροφόρησης που αξίζει να
επισκεφθείτε, παρουσιάζεται έντυπα και
ηλεκτρονικά το φυσικό κάλος, η χλωρίδα και η
πανίδα του Εθνικού δρυμού. Βρίσκεται λίγα μόλις
μέτρα από το ξυλόσκαλο, την αρχή του

μονοπατιού των 16 χιλιομέτρων που οδηγεί μέσω
του φαραγγιού, στην παραλία της Αγίας Ρουμέλης
στα νότια του νομού.

Το πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι περιβαλλοντικών γνώσεων, το planetbook, είναι
πραγματικότητα. Είναι εμπνευσμένο και
σχεδιασμένο από το Κ.Ε.Α.Ν. (Κύτταρο
εναλλακτικών αναζητήσεων νέων), σε
συνεργασία με αρκετές περιβαλλοντικές
οργανώσεις. Κατασκευασμένο από
ανακυκλώσιμα υλικά και εφοδιασμένο με
ερωτήσεις για το περιβάλλον και τον
πλανήτη, προτρέπει τα παιδιά να
προβληματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν.

από τον
Λευτέρη Κοπάση

ανησυχία για την κλιματική αλλαγή είναι πρόδηλη σε παγκόσμιο επίπεδο με αποτέλεσμα την ανάληψη
πρωτοβουλιών όπως αυτή του ΟΗΕ που θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου.
Αντίστοιχα το πρωτόκολλο του Κιότο το οποίο θα αντικατασταθεί από αυτό της Κοπεγχάγης, αφενός έχει
αξιολογηθεί ότι δεν ήταν αρκούντως αποτελεσματικό, προέβλεπε μέχρι το 2012 μείωση των εκπομπών του
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 5,2 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (καθώς και άλλων πέντε αερίων του
θερμοκηπίου) και αφετέρου οι σημαντικότεροι παγκόσμιοι ρυπαντές ΗΠΑ και Κίνα δεν το έχουν καν επικυρώσει.
Για το λόγο αυτό έγινε δεκτή με ικανοποίηση η δήλωση παρουσίας του Μπαράκ Ομπάμα στη Σύνοδο.
Συνοπτικά, η ανησυχία για την κλιματικά αλλαγή μπορεί να αποτυπωθεί στην έκθεση του Διακυβερνητικού
Σώματος για τις κλιματικές αλλαγές του ΟΗΕ για την οποία εργάστηκαν 3.700 επιστήμονες από 130 χώρες, και
αναφέρει ότι η πιθανή αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη μας έως το 2100 θα είναι από 1,8 έως 4 οC, ενώ το
φαινόμενο θα διαρκέσει μία χιλιετία.
Στην πρωτεύουσα της Δανίας, οι ηγέτες 190 χωρών, θα κληθούν να συμφωνήσουν σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο για
την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Η ΕΕ δηλώνει την ανησυχία της, ορίζοντας κατ αρχάς ειδικό χαρτοφυλάκιο 'Δράση για το Κλίμα' στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, θέση που καταλαμβάνει η Δανή Επίτροπος Κόνι Χεντεγκααρντ, ενώ έχει θέσει αρκετά πιο φιλόδοξους
στόχους από αυτούς στο Κιότο ως προς την προστασία του περιβάλλοντος που είναι η μείωση μέχρι το 2020
κατά 20% των εκπομπών CO2, δεχόμενη ακόμα και μια περισσότερο βελτιωμένη πρόταση το ποσοστό αυτό να
ανέβει στο 30%.
Η θέση βέβαια της ΕΕ των 27 στην παγκόσμια λίστα δεν είναι ιδιαίτερα τιμητική παρά την καλή πρόθεση, αφού
βρίσκεται στο τέλος της λίστας μαζί με τις ΗΠΑ την Ρωσία την Αργεντινή, την Αυστραλία τον Καναδά κ.ά., στις
μεσαίες θέσεις βρίσκονται η Βραζιλία, Κίνα Ινδία, Μεξικό κ.ά., επαρκείς κρίνονται η Ιαπωνία η Νορβηγία και η
Ελβετία.
Η δυσκολία συμφωνίας γίνεται κατανοητή, τόσο από το κόστος, όσο και από τους όρους οικονομικής ανάπτυξης
και ανταγωνισμού. Δημοσιογραφικά αναφέρεται ότι η ΕΕ ζήτησε να υπάρξει οικονομική στήριξη των
αναπτυσσόμενων χωρών με 30 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχεί στο 1/3 των πόρων απαιτούνται ετησίως
Επίσης την θέση της στα επίμαχα ζητήματα έχει η διαμάχη της χρήσης της ατομικής ενέργειας η οποία -παρά την
εν γένει επικινδυνότητα- μπορεί να αποτελέσει την λύση, καθώς δεν εκπέμπει CO2.
Πέρα από τις μεγάλες βιομηχανικές χώρες, οι οποίες δημιούργησαν και τροφοδοτούν το πρόβλημα, ακόμα και η
δική μας συμπεριφορά είναι επίσης σημαντική στην λογική της ατομικής ευθύνης.
Τα στοιχεία που είχα χρησιμοποιήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, σε σχετική ανακοίνωση
ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή, τον Μάρτη του 2007, συνεχίζουν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
α. O Έλληνας επίτροπος για το περιβάλλον στην ΕΕ, Σταύρος Δήμας αναστάτωσε την αυτοκινητοβιομηχανία της

Ευρώπης με την
πρόταση οδηγίας που
κατέθεσε και θέτει στόχο την
μ ε ί ω σ η τ η ς ρ ύ πα ν σ η ς α π ό τα
αυτοκίνητα κατά 25% μέχρι το 2012. Δηλαδή
μείωση των εκπομπών CO2 στα 130g/Km αντί 163g/Km
και με περαιτέρω μέτρα, όπως η χρήση βιοκαυσίμων, η καθιέρωση
προδιαγραφών απόδοσης για τα κλιματιστικά των οχημάτων, και η βελτίωση
των ελαστικών, με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη μείωση εκπομπής CO2 στα 120
g/Km.
Σύμφωνα με το περιοδικό Περιβάλλον 21 (Σεπ-Οκτ 2006), τα αυτοκίνητα
συμμετέχουν κατά 10% στις συνολικές ποσότητες εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
ενώ η φιλικότητα του αυτοκινήτου προς το περιβάλλον αποτελεί για τους αγοραστές το
14 κριτήριο κατά σειρά για την αγορά του.
β. Επίσης το 5-10% της ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα μέσο νοικοκυριό καταναλώνεται από
συσκευές σε κατάσταση stand by (www.greenpeace.gr)
γ. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε κατά 40% η κατά κεφαλήν
παραγωγή απορριμμάτων στην Ελλάδα. Και είμαστε η τρίτη χώρα της ΕΕ πίσω από την
Μάλτα και την Ιρλανδία στον ρυθμό αύξησης των απορριμμάτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ενώ το 40% του συνόλου των στερεών αποβλήτων απορρίπτονται
ανεξέλεγκτα με επίπτωση την παραγωγή μεθανίου (έχει τετραπλάσια επίπτωση στην
καταστροφή του όζοντος από το CO2) και την αυτανάφλεξη. Το ποσοστό της ανακύκλωσης στην
χώρα είναι μικρό και οδηγεί στην εκ νέου κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή των υλικών
αυτών.
Συμπερασματικά, μπορούμε και εμείς να αλλάξουμε με την παραγωγή λιγότερων
απορριμμάτων, με επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, με μείωση κατανάλωσης ενέργειας
ηλεκτρικής και καυσίμων, με σπίτια καλά θερμο-μονωμένα, αυτοκίνητα χαμηλής
κατανάλωσης, με χρήση των μαζικών μέσων μεταφοράς και σε κάθε περίπτωση με την
υιοθέτηση γενικότερων οικολογικών προτύπων κατανάλωσης, παρά την σύγχρονη
υπερκαταναλωτική μανία.
Τέλος την ανησυχία μας και την διάθεσή μας για συμμετοχή σε ένα
από τα κρισιμότερα παγκόσμια θέματα μπορούμε επίσης να την
εκφράσουμε υπογράφοντας την ηλεκτρονική διακήρυξη στο
www.hopenhagen.org που αποτελεί μια διεθνή πρωτοβουλία για
την συλλογή υπογραφών ως μέσο πίεσης στους παγκόσμιους
ηγέτες

από την Μαρία Φλεμετάκη

Μετατροπή της ΔΕΔΙΣΑ σε Ανώνυμη Εταιρία
(ΟΤΑ)

Θερμικής και Βιολογικής Ενεργειακής Αξιοποίησης.
Οι εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν σε
παράλληλες συνεδρίες, με θεματικές ενότητες που
κάλυπταν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων στον
τομέα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Οι εργασίες που για τις οποίες υποβλήθηκαν άρθρα
και έγιναν δεκτές μετά από αξιολόγηση από
επιστημονική επιτροπή και παρουσιάσθηκαν από
στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) στο συνέδριο είναι:

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) Ν. Χανίων καταχωρήθηκε
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και μετατράπηκε
σε ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), ως ΦοΔΣΑ της Α'
Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χανίων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και τις διατάξεις του ν. 2190/1920,
όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία (Ν. 3536/2007 και
ΚΥΑ 2527/07.01.2009)
Επακόλουθο της μετατροπής της ΔΕΔΙΣΑ σε
ΦοΔΣΑ, υπό τη μορφή ΑΕ (ΟΤΑ), είναι η δυνατότητα διεύρυνσής της, ώστε να συμπεριλάβει ως
μετόχους το σύνολο των Δήμων της 1ης
διαχειριστικής ενότητας του Ν. Χανίων.
Σε επόμενο τεύχος θα υπάρξει ειδικό αφιέρωμα
σχετικά με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των
ΦοΔΣΑ, ως αυτές προκύπτουν από την κείμενη
νομοθεσία.
3ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) για
τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) συμμετείχε με τρεις εργασίες
στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) για τη
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: "Στοχεύοντας σε
μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων", που
υλοποιήθηκε στην Αθήνα 30 & 31 Οκτωβρίου 2009,
στο οποίο συμμετείχαν 450 και πλέον σύνεδροι.
Επιτομή των συζητήσεων του Συνεδρίου
αποτέλεσαν οι Εναλλακτικές Τεχνολογίες, η
Ανακύκλωση και η Κομποστοποίηση, η Μηχανική
Βιολογική Επεξεργασία και όλες οι μέθοδοι

1.
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών
Στερεών Αποβλήτων από τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) στα
Χανιά ως ΦοΔΣΑ

2.
Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Όρων
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών
Αποβλήτων και Χώρου Διάθεσης Υπολειμμάτων Σχέσεις Εμπιστοσύνης με την Κοινωνία για
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Α.Σ.Α. και Λιγότερους
Χ.Υ.Τ.
3.
Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών
Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση
του Κόμποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές
Εφαρμογές.

ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ που εκπροσωπούν τις Περιφέρειες
Δυτ. Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, η ΔΕΚΡ της Ρόδου, ο ΣΥΔΙΣΑ του Ν.

Πλήρεις οι εργασίες έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ (www.dedisa.gr), στην eβιβλιοθήκη μας.

Μαγνησίας, η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ του Ν. Βοιωτίας και ο
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Δήμων Ν. Ζακύνθου.
Το δίκτυο εκπροσωπεί 472 Δήμους, Κοινότητες,
ΤΕΔΚ και ΔΕΥΑ , που εξυπηρετούν περί τα 4
εκατομμύρια κατοίκους, εκτός της Αττικής και της
Κεντρική Μακεδονίας, λόγω αναντιστοιχίας των
μεγεθών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο
των ΦοΔΣΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.dyfodisa.gr
Περισσότερες πληροφορίες για το 3ο Διεθνές
Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ μπορείτε να βρείτε στη
διεύθυνση www.eedsa.gr.
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου
των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Στο παρασκήνιο των εργασιών του 3ου Διεθνές
Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ, στις 31 Οκτωβρίου 2009,
συνήλθε σε σώμα το προσωρινό Διοικητικό
Συμβούλιο του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων προς εκλογή Προέδρου και
έγκριση του σχεδίου καταστατικού. Πρόεδρος του
ΔΣ εκλέχθηκε ο κ. Λευτέρης Κοπάσης, Διευθύνων
Σύμβουλος της ΔΕΔΙΣΑ.
Στα μ έ λ η το υ Δ Σ , π λ έ ο ν τ η ς Δ Ε Δ Ι Σ Α ,
συμπεριλαμβάνονται οι φορείς ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και

Επίσκεψη των Οικολόγων Πράσινων Χανίων
στο ΕΜΑΚ και ΧΥΤΥ στην Κορακιά
Κλιμάκιο των Οικολόγων Πράσινων Χανίων, στα
πλαίσια της συλλογής στοιχείων για την
πραγματοποίηση παρεμβάσεων για το καυτό θέμα
των στερεών αποβλήτων, επισκέφτηκε το Χώρο
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) και το
Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης &
Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) στην Κορακιά.
Το κλιμάκιο συζήτησε με τους εργαζόμενους και με
τους υπεύθυνους λειτουργίας του ΧΥΤΥ και του
Ε Μ Α Κ , κα ι α κολο ύ θ η σ ε ξ ε ν ά γ η σ η σ τ ι ς
εγκαταστάσεις. Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτησηενημέρωση στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ, με το
Διευθύνοντα Σύμβουλο και στελέχη της
επιχείρησης.

από τον
Μανώλη Βαρδάκη

Το Πρόγραμμα Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
(Μέρος 1ο)

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση
Η αποτελεσματική εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων εξαρτάται από την πλήρη
υποστήριξή της από τοπικούς παράγοντες, γεγονός το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο
επίπεδο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης. Δεν είναι τυχαίο ότι η εκπαίδευση και η
ευαισθητοποίηση έχουν αναγνωριστεί στην Ατζέντα 21 ως βασικές δραστηριότητες για την αειφόρο ανάπτυξη. Η
ευαισθητοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι απαραίτητες αξίες,
συμπεριφορές και δεξιότητες. Στην Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. έχοντας αντιληφθεί ότι, η κοινωνική αποδοχή ενός έργου, μιας
σειράς μέτρων ή επεμβάσεων καθορίζει αποφασιστικά την επιτυχία της εφαρμοζόμενης περιβαλλοντικής
πολιτικής αναπτύσσεται πολυεπίπεδη συνεργασία με φορείς για την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων
ενημέρωσης σε ζητήματα εφαρμοσμένης τεχνολογίας περιβάλλοντος στη ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών
αποβλήτων.
Χωρίς αλλαγή συμπεριφοράς, νοοτροπίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, χωρίς την ευαισθησία και την
συμμετοχή όλων δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Περιβαλλοντική ενημέρωση στα σχολεία
Από τα τέλη του 2005 έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες επισκέψεις από στελέχη της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. σε
νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, σχολικές περιβαλλοντικές ομάδες, ειδικά σχολεία, στο Σώμα Ελλήνων
Οδηγών, ΚΑΠΗ, πολιτιστικούς συλλόγους και περιβαλλοντικές οργανώσεις ενημερώνοντας νέους, μαθητές,

εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες. Την καλοκαιρινή περίοδο το πρόγραμμα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης
συνεχίζεται με επισκέψεις σε παιδικές κατασκηνώσεις και συμμετέχοντας σε καλοκαιρινά προγράμματα για
παιδιά των Δήμων και αθλητικών ομίλων.

Τα συστατικά της περιβαλλοντικής ενημέρωσης είναι:
1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.
2. Γνώση και κατανόηση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών αλλαγών καθώς τα περιβαλλοντικά
προβλήματα από την μη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.
3. Διαμόρφωση στάσης ενδιαφέροντος για το περιβάλλον και ενεργοποίησης για τη βελτίωση ή τη
διατήρηση της περιβαλλοντικής ποιότητας με κύριο βάρος στην ανακύκλωση συσκευασιών, ηλεκτρικών στηλών
και ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών
4. Δεξιότητες αναγνώρισης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων.
5. Προβάλλεται ένα μικρό βίντεο από την λειτουργία του Ε.Μ.Α.Κ..
6. Τέλος διανέμεται ενημερωτικό υλικό.
Οι ενημερώσεις που γίνονται στα σχολεία έχουν διαβαθμιστεί ανάλογα την ηλικία των μαθητών. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 200 ενημερώσεις σε παιδιά και εκπαιδευτικούς, πάνω
από 500 ώρες παρουσιάσεων και περί τους 12.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς του Νομού Χανίων να έχουν
ενημερωθεί. Παράλληλα έχουν διανεμηθεί περισσότερα από 11.000 τετράδια ανακύκλωσης. Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας δυναμικής σχέσης με την Α΄Βάθμια, Β΄Βαθμια εκπαίδευση του Νομού Χανίων
και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, άμεσα συνδεδεμένης με τις κοινωνικές επιταγές της εποχής ώστε
να συνεισφέρει στην ενεργοποίηση και να ανάδειξη με κατάλληλα ερεθίσματα των φιλοπεριβαλλοντικών
συναισθημάτων των μαθητών.

Η ενιαία και σταθερή θέση του συνόλου των Φορέων μέσα από το Δίκτυο
είναι η καλλίτερη εγγύηση για την
επίλυση των προβλημάτων μας
Σημαντικές εξελίξεις είχαμε από το μέτωπο των
Φο.Δι.Σ.Α. σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που
εκδόθηκε σχετικά με την συγκρότηση σε σώμα, όσο
και την ενημέρωση των μελών του δικτύου.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009 συνεδρίασε το
Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με τα παρακάτω
θέματα:
1. Συγκρότηση σε σώμα
Η συγκρότηση σε σώμα, μετά από ομόφωνη
απόφαση, είναι η παρακάτω:
- Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α. Α.Ε, Πρόεδρος
με τακτικό μέλος τον κ. Λευτέρη Κοπάση &
αναπληρωματικό μέλος τον κ. Κώστα Πατεράκη.

Το Δίκτυο ΦοΔιΣΑ, εκπροσωπεί τους
φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης
που δίνουν την καθημερινή μάχη για την
περιβαλλοντικά ασφαλή και βιώσιμη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη
χώρα μας.
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3536/2007,
οι ΦοΔιΣΑ είναιΣύνδεσμοι ή Ανώνυμες
Εταιρείες των ΟΤΑ μιας Διαχειριστικής
Ενότητας (ΔΕ), όπως αυτή έχει
καθορισθεί από το Περιφερειακό
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της οικείας
Περιφέρειας.
Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων στόχο έχει την
υποστήριξη των Φορέων σε θέματα
που άπτονται του αντικειμένου δράσης
τους.

- ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε, Αντιπρόεδρος
με τακτικό μέλος τον κ. Δημοσθένη Μαυρίδη &
αναπληρωματικό μέλος τον κ. Κώστα Τσιόπτσια.

- ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε., Μέλος
με τακτικό μέλος τον κ. Δημήτρη Δερματά &
αναπληρωματικό μέλος τον κ. Τάσο Πεταλά.

- Δ.Ε.Κ.Ρ, Γενικός Γραμματέας
με τακτικό μέλος τον κ. Γεώργιο Παπαϊωάννου &
αναπληρωματικό μέλος τον κ. Γιώργο Υψηλάντη.

- Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Δήμων Ν. Ζακύνθου, Μέλος
με τακτικό μέλος τον κ.
Ανδρέα Ξένο &
αναπληρωματικό μέλος τον κ. Θεόδωρο Κάρδαρη.

- Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε, Ταμίας
με τακτικό μέλος τον κ. Νικόλαο Σβίγγο &
αναπληρωματικό μέλος τον κ. Χαράλαμπο
Τσοκανή.

- ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας, Μέλος
με τακτικό μέλος τον κ. Γιάννη Κουρτίνα &
αναπληρωματικό μέλος τον κ. Χρήστο Ζάννη.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΔΣ του
Δικτύου και την διεκπεραίωση των αποφάσεων,
ορίσθηκε ως συντονιστής ο κ. Χαράλαμπος
Τσοκανής από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε.
2. Ολοκλήρωση επεξεργασίας του καταστατικού:
Το οποίο μετά την ολοκλήρωσή του και την έγκρισή
του από τα Διοικητικά Συμβουλίων θα κατατεθεί στο
πρωτοδικείο.
3. Θέματα που απασχολούν τους Φο.Δι.Σ.Α
Σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τους
Φο.Δι.Σ.Α., που θα αποτελέσουν αντικείμενο
συζήτησης με την νέα πολιτική ηγεσία των
Υπουργείων Εσωτερικών - Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κωδικοποιούνται σε τίτλους όπως παρακάτω:
- Δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ η τω ν α ρ μ ο δ ι οτ ή τω ν τω ν
εμπλεκόμενων Υπουργείων και της Διϋπουργικής
Επιτροπής σχετικά με την διαχείριση των στερεών
αποβλήτων.
- Επίλυση του θέματος των συμβάσεων έργου με
την μετατροπή τους για τους ήδη απασχολούμενους, με την έκδοση Π.Δ., σε συμβάσεις αορίστου
διαρκείας, και της ΚΥΑ 2712/2009 για τον τρόπο
πρόσληψης του προσωπικού στους Φο.Δι.Σ.Α ΑΕ
(Ο.Τ.Α.).
- Επικαιροποίηση των θεμάτων που απασχολούν
τους Φο.Δι.Σ.Α, όπως έχουν καταγραφεί στα
συμπεράσματα της Συνόδου των Χανίων.
- Παρέμβαση για την λειτουργία της Ε.Ε.Α.Α και
ειδικότερα για την ενίσχυση της αποκομιδής των
ανακυκλώσιμων υλικών.

Τέλος έχει ζητηθεί συνάντηση τόσο με τον Υπουργό
Εσωτερικών - Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση, όσο και με την
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη από 12-10-2009.
Η συνάντηση συνδυάζεται απόλυτα με τους
στόχους του Δικτύου που αφορούν στην ανάδειξη,
προώθηση και επίλυση των χρόνιων προβλημάτων
που απασχολούν τους Φο.Δι.Σ.Α, ειδικά αυτήν την
περίοδο όπου τόσο το Νομοθετικό πλαίσιο όσο και
η πολυπλοκότητα των ίδιων των έργων επιβάλλουν
άμεσες και τολμηρές αποφάσεις.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ελευθέριος Κοπάσης
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α Α.Ε
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Υψηλάντης
Δ.Ε.Κ.Ρ
Για την διεκπεραίωση
Ο Συντονιστής του Δικτύου
Χαράλαμπος Τσοκανής
Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε

Περιβαλλοντική παρακολούθηση ΕΜΑΚ
Αγαπητοί κύριοι, ενημερώθηκα πρόσφατα για την έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού
της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί ευχάριστο γεγονός, εφόσον απ’όσο είμαι σε
θέση να γνωρίζω μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάτι αντίστοιχο στα Χανιά. Το ερώτημα
που θα ήθελα να θέσω, έχει σχέση με την περιβαλλοντική παρακολούθηση του
εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Αναφέρεται σε
κάποιο σημείο στην ιστοσελίδα σας) και συγκεκριμένα εάν αυτό επιβάλλεται από τη
νομοθεσία. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Παπαδάκης Κ.
Μεταπτυχιακός Φοιτητής.

Αγαπητέ αναγνώστη,
ευχαριστούμε κατ’αρχήν για την θετική ματιά στην νέα μας προσπάθεια. Το εργοστάσιο
μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης λειτουργεί στην Κορακιά Δήμου
Ακρωτηρίου και διαχειρίζεται τα σύμμεικτα απορρίμματα του νομού, αλλά και το ρεύμα της
διαλογής στην πηγή. Διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους καθώς και άδεια
λειτουργίας για κάθε επιμέρους τμήμα του. Το επιστημονικό προσωπικό της επιχείρησης,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχει αναλάβει τον έλεγχο της τήρησης των όρων
αυτών.
Οι όροι αυτοί που μας έχουν τεθεί βασίζονται στην κείμενη ελληνική περιβαλλοντική
νομοθεσία, αλλά και την κοινοτική, όπως αυτή έχει εναρμονιστεί στο ελληνικό δίκαιο. Στα
πλαίσια όμως της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών ως προς την κοινωνική
αποδοχή των εγκαταστάσεων απορριμμάτων, το Δ.Σ. της επιχείρησης αποφάσισε να
προχωρήσει ένα βήμα μπροστά και να ζητήσει την περιβαλλοντική παρακολούθηση του
εργοστασίου από 5 εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και του περιβάλλοντος
χώρου (Στοιχείων πανίδας και χλωρίδας) από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Οι δύο
παραπάνω αξιόπιστοι, ανεξάρτητοι και καταξιωμένοι φορείς ανέλαβαν το έργο και έχουν
ήδη καταθέσει τα πρώτα συμπεράσματά τους. Σχετικό αφιέρωμα θα υπάρξει σε επόμενο
τεύχος μας.

από την Ερωφίλη Γαγάνη

Το νέο βιβλίο του Daniel Goleman, ψυχολόγου,
δημοσιογράφου και διδάκτορα στο Harvard,
«Οικολογική νοημοσύνη», κυκλοφόρησε
πρόσφατα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
Το βιβλίο πραγματεύεται τον τρόπο υιοθέτησης
λιγότερο επιβλαβών συμπεριφορών, στην
σχέση μας με το πλανήτη. Ενα βιβλίο, που
ασχολείται με την λογική που θα μας επιτρέψει
να φερθούμε ευφυώς, ως προς τις οικολογικές
συνέπειες του τρόπου ζωής μας, αξιολογώντας
το κόστος -σε άλλα επίπεδα- των προϊόντων που
αγοράζουμε, μέσω της ανάλυσης του κύκλου
ζωής των.
Στα πλαίσια του έργου «Κοινωνία της πληροφορίας», ψηφιοποιήθηκε το οπτικοακουστικό
αρχείο της Ε.Ρ.Τ. Το οποίο είναι στην διάθεση όλων μας και εμπλουτίζεται καθημερινά.
Αγαπημένες σειρές, δημοφιλείς εκπομπές, θεατρικές παραστάσεις, αξιόλογα ντοκιμαντέρ
και ειδησεογραφία των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, όλα στο www.ert-archives.gr. Η
περιήγηση στον ιστότοπο ξυπνά μνήμες στους μεγαλύτερους και αποτελεί πολύτιμο
εργαλείο μάθησης για τους νεότερους που δεν
έζησαν τα πρώτα βήματα της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.
Η ταινία-ντοκιμαντέρ «The age of stoupid» σε
σκηνοθεσία της Franny Armstrong, είναι
επίκαιρη όσο ποτέ, ενόψει της διάσκεψης της
Κοπεγχάγης τον προσεχή μήνα.
Ένας ηλικιωμένος άνδρας εν έτει 2055,
αναρωτιέται βλέποντας αρχειοθετημένα
φιλμάκια του 2008, γιατί δεν σταματήσαμε την
κλιματική αλλαγή όταν είχαμε την ευκαιρία στα
χέρια μας; Γιατί ενώ όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι
οι συμπεριφορές μας είναι επιβλαβείς για τον
ίδιο μας τον πλανήτη, εθελοτυφλούμε μπροστά
στην ικανοποίηση των υποτιθέμενων
προσωπικών μας αναγκών-φιλοδοξιών;

Μέσω της ιστοσελίδας της
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. μπορούν οι πολίτες να
μην αφήσουν τίποτα να πάει
χαμένο!
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Η παγκόσμια τάση στην διαχείριση
απορριμμάτων των 3 R: ReduceReuse-Recycle, ή στα ελληνικά:
Μείωση-ΕπαναχρησιμοποίησηΑνακύκλωση, πρέπει να βρει την
έκφραση της και στον τόπο μας, τα
ΧΑΝΙΑ !!!.
Στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ
λειτουργεί δικτυακός τόπος όπου ο
καθένας μπορεί να "ανεβάσει"
αγγελία για αντικείμενα που θεωρεί
ότι δεν χρειάζεται πλέον και
επιθυμεί να τα χαρίσει
(αποκλειστικά).
Με αυτόν τον τρόπο, εκτός του ότι
κάποιοι πολίτες αποκτούν αντικείμενα που πιθανά να μην μπορούν
αλλιώς να τα αποκτήσουν, συνεισφέρουμε ουσιαστικά στη μείωση
των παραγόμενων απορριμμάτων.

