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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 συνταρακτικό νέο του μήνα ήταν η πρόταση για 
τους  Φο.Δ .Σ .Α .  όπως δ ιατυπώθηκε  στο  
www.aftodioikisi.gr για τη διοικητική μεταρρύθμιση του 
Προγράμματος "Καλλικράτης", που προκάλεσε την 
έντονη κινητικότητα του Δικτύου μας, καθώς κρίναμε 
ότι κινείται σε λάθος κατεύθυνση, προβλέποντας την 
υποχρεωτική δημιουργία ''Συνδέσμων'' σε επίπεδο 
περιφέρειας. 
Έτσι προτείναμε να δημιουργηθούν, σε ελάχιστο 
μέγεθος νομού, ''Επιχειρήσεις Ειδικού Σκοπού'', όπως 
οι ΔΕΥΑ που αποτελούν επιτυχημένο και λειτουργικό 
θεσμό. Οι συναντήσεις του ΔΣ του Δικτύου, η 
παρουσία μας σε δύο επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και οι προτάσεις μας για τις 
μεταρρυθμίσεις που πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη ο τόπος μας περιγράφονται στο άρθρο που 
δημοσίευσαν τα "Χανιώτικα Νέα" και παρατίθεται σε επόμενες σελίδες.

Το ευχάριστο νέο του μήνα που πέρασε είναι η έγκριση της πρότασης στο πρόγραμμα 
LIFE+2009, στον άξονα ''Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση'', τριών Φο.Δ.Σ.Α. και 
πιο συγκεκριμένα της ΔΕΔΙΣΑ Χανίων, της ΔΙΑΜΑΘ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, της 
ΔΕΔΑΠΑΛ Μυτιλήνης και της Εταιρείας Μελετών ΕΠΕΜ. Ο τίτλος της πρότασης που 
εγκρίθηκε είναι ''Δράσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων για τον Έλεγχο των Εκπομπών Αερίων 
Θερμοκηπίου'' και ο  προϋπολογισμός είναι 2.480.591 €. 

Το ενδιαφέρον νέο του μήνα είναι η σύσκεψη για θέματα περιβάλλοντος στα πλαίσια του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, που διοργανώθηκε από την περιφέρεια Κρήτης και μας δόθηκε η ευκαιρία 
να προτείνουμε τα έργα, που θεωρούμε κρίσιμα για την ΔΕΔΙΣΑ, προϋπολογισμού της τάξης 
των 15 εκ €.
  
Τελικά δεν πλήττουμε καθόλου!

Λευτέρης Κοπάσης   
Διευθύνων Σύμβουλος  ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε. (ΟΤΑ)



Σε αυτό μου το σχόλιο, θα ήθελα να αναφερθώ στους 
χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), 
τις λεγόμενες χωματερές, με αφορμή την πρόσφατη κοινή 
επιστολή των υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών 
προς τις Περιφέρειες, σχετικά με την παύση λειτουργίας και 
την αποκατάσταση όλων των Χ.Α.Δ.Α. έως την 16-7-2010.

Οι συγκεκριμένοι χώροι λειτουργούν χωρίς καμία 
προδιαγραφή ή αδειοδότηση και αποτελούν τεράστιο 
κίνδυνο για το περιβάλλον ρυπαίνοντας το έδαφος, τα ύδατα, 
την ατμόσφαιρα και βεβαίως την τροφική αλυσίδα.

Διαφυγή στραγγισμάτων σε υπόγεια και επιφανειακά νερά, ρύπανση ή και μόλυνση 
υδροφόρου ορίζοντα, έκλυση βιοαερίου στην ατμόσφαιρα, υπόγεια μετανάστευση βιοαερίου 
και εκρήξεις, έκλυση επικίνδυνων αερίων εξ' αιτίας καύσεων, ρύπανση καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων, είσοδος και διατροφή αιγοπροβάτων, κλπ.

Τριάντα χρόνια πριν θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί άγνοια, σήμερα όμως αποτελεί 
τριτοκοσμική εικόνα η ύπαρξη και λειτουργία χωματερών σε όλη την επικράτεια.

Στο νομό μας οι Χ.Α.Δ.Α. "Κουρουπητού" και "Μεσομουρίου" έχουν αποκατασταθεί και 
εναρμονιστεί με το περιβάλλον της γύρω περιοχής.
Ωστόσο βρίσκονται ακόμα σε λειτουργία χώροι (Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Α.Δ.Α.) που πρέπει άμεσα να 
αποκατασταθούν και τα απορρίμματα των συγκεκριμένων περιοχών να μεταφέρονται 
εφεξής στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης με τη μεσολάβηση 
σταθμών μεταφόρτωσης. 

Δυστυχώς, ενώ έχουμε βιώσει την περιπέτεια του Κουρουπητού, ενώ ακόμα προσπαθούμε 
να αποτινάξουμε την ρετσινιά, ενώ ο νομός μας είναι από τους λίγους στους οποίους γίνεται 
ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, πραγματοποιείται ακόμα ανεξέλεγκτη 
διάθεση απορριμμάτων σε κάποιες περιοχές.

Ας σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας απέναντι στους 
πολίτες, ας συνειδητοποιήσουμε ότι η ανεξέλεγκτη διαχείριση είναι καταστροφή για το 
περιβάλλον και την υγεία μας, ας μην ξαναβρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να δυσφημείται η 
χώρα μας πληρώνοντας ταυτόχρονα υπέρογκα πρόστιμα.

Με εκτίμηση, 
Δρ Θεοχαρούλα Μυλωνάκη
Πρόεδρος   Δ.Σ.  ΔΕΔΙΣΑ  A.E. (ΟΤΑ)



από την Μαρία Φλεμετάκη

12/03/2010 : 
«Απορρίμματα παλαιό πρόβλημα με νέες λύσεις» 
ήταν ο τίτλος της ημερίδας που οργάνωσε ο Ενιαίος 
Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων 
Κεντρικής Εύβοιας την Παρασκευή 12 Μαρτίου. 
Η συμμετοχή της ΔΕΔΙΣΑ με παρουσίαση για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στο 
Νομό Χανίων και το Εργοστάσιο Μηχανικής 
Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης συμπλήρωνε 
το παζλ της ημερίδας πάνω στους σύγχρονους 
τρόπους διαχείρισης - διάθεσης των απορριμμάτων 
και τους ΦοΔιΣΑ. 

19/3/2010 : 
Στο πλαίσιο των δράσεων Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης του κοινού που αποτελεί έναν 
από τους ιδρυτικούς σκοπούς στο καταστατικό της Οι μαθητές και ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου 
ΔΕΔΙΣΑ, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά Θερίσου κ.Ψωματάκης Δημήτρης
με θέματα ανακύκλωσης στους μαθητές του 
Μουσικού Σχολείου Θερίσου. Την Παρασκευή 19 22/03/2010 : 
Μαρτίου κλιμάκιο της Επιχείρησης επισκέφτηκε το Προσυνεδριακή ημερίδα ενόψει της διεθνούς 
νεοϊδρυθέν Μουσικό Σχολείο Θερίσου και έγινε περιβαλλοντικής έκθεσης και συνεδρίου HELECO 
παρουσίαση στα λίγα παιδία που φοιτούν εκεί (είναι 2011 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 
η πρώτη χρονιά λειτουργίας του) πάνω στα οργάνωσε στις 22 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη το 
προβλήματα του περιβάλλοντος την ορθολογική τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού 
διαχείριση των απορριμμάτων και βέβαια για την Επιμελητηρίου Ελλάδας, με θέμα τη διαχείριση των 
ανακύκλωση. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά, τους στερεών αποβλήτων.                                     
καθηγητές και το διευθυντή του σχολείου για τη Η ΔΕΔΙΣΑ συμμετείχε με δύο εισηγήσεις στην 
συνέχεια στο έργο τους. εκδήλωση με θέμα: «Οι Φορείς Διαχείρισης 



Στερεών Αποβλήτων αντιμέτωποι με την διαχείρισης και κάνοντας αναφορά σχετικά με τα 
ολοκληρωμένη δ ιαχε ίρ ιση των στερεών Χανιά, ανέφερε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι από 
αποβλήτων»  κα ι  «Μηχαν ική  Β ιολογ ική  τους 150.000 τόνους ανακυκλώσιμα υλικά που 
Επεξεργασία το παράδειγμα των Χανίων». συλλέγονται στους μπλε κάδους σε όλη την Ελλάδα, 

οι 10.000 τόνοι συλλέγονται από τη ΔΕΔΙΣΑ. 
Δηλαδή, ενώ η πληθυσμιακή συμβολή είναι 1,6%, οι 
συλλεγόμενες ποσότητες ξεπερνούν το 6,5%, 
τέσσερις φορές μεγαλύτερη από όσο δικαιολογεί ο 
πληθυσμός μας (σε σχέση με το μ.ο. χώρας).

23/03/2010 : 
Δια του τύπου ενημερωθήκαμε για την «καλή» 
πράξη δυο συναδέλφων – εργαζομένων της 
ΔΕΔΙΣΑ, που, επιδεικνύοντας ήθος και έλλειψη 
ιδιοτέλειας, παρέδωσαν πορτοφόλι που βρήκαν (το 
οποίο περίεχε αντικείμενα αξίας) στον κάτοχό του.  

Από τις σημαντικές εισηγήσεις του προσυνεδρίου, 
στις οποίες παρουσιάστηκαν οι προβληματισμοί για 
την λύση του προβλήματος της διαχείρισης των 
απορριμμάτων στην χώρα μας, αξίζει να 
αναφερθούν κάποια από τα στοιχεία για την 
εναλλακτική διαχείριση που έγιναν από τον Ιωάννη 
Ραζή, διευθυντή της Ελληνικής Εταιρίας 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και πρόεδρο της 
Εταιρίας Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Ελλάδος. 

Με την πράξη τους αυτή συντελούν στην ενίσχυση 
του κύρους και της κοινωνικής προβολής της 
επιχείρησης. Ένα μεγάλο μπράβο κι από εμάς! 

23/03/2010 :
Τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΤ3 πραγματοποίησε 
ε π ί σ κ ε ψ η  σ το  Ε ρ γ ο σ τά σ ι ο  Μ η χα ν ι κ ή ς  
Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στα Χανιά για 
να καταγράψει και να προβάλει σε εκπομπή την 
περιβαλλοντικά ορθή και συμβατή με τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης διαχείριση των αστικών 

Ο κύριος Ραζής παρουσίασε τα σημαντικά απορριμμάτων στο Νομό Χανίων. 
αποτελέσματα των επτά συστημάτων εναλλακτικής Τα υπόλοιπα στους τηλεοπτικούς σας δέκτες!



24/03/2010 : 01/04/2010: 
Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Η Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Ν. 
Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ μια πρώτη συνάντηση Χανίων και ειδικότερα το θέμα της ένταξης στο 
εργασίας- ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη ΕΣΠΑ του έργου της επέκτασης του Χ.Υ.Τ. Κορακιάς 
διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (που είναι σχεδόν ώριμο) απασχόλησε σε σύσκεψη 
(ΕΙΑ) από τα ιδιωτικά ιατρεία, οδοντιατρεία, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ο.Α.ΔΥ.Κ. 
κτηνιατρεία στο Ν. Χανίων. υπό την προεδρεία του Γενικού Γραμματέα της 
Ειδικότερα, η ΔΕΔΙΣΑ, προς την κατεύθυνση της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Αθ. Καρούντζου με 
ορθής, περιβαλλοντικά και υγειονομικά, διαχείρισης συμμετοχή του Νομάρχη Χανίων, κ. Γρ. Αρχοντάκη, 
των στερεών αποβλήτων που υπάγονται στα του Δημάρχου Χανίων (με την ιδιότητά του ως 
Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα, με αρωγό το Τμ. Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Χανίων), κ. Κυρ. Βιρβιδάκη, 
Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, προχώρησε στην του Δημάρχου Ακρωτηρίου, κ. Μιχ. Κυνηγός, της 
ανάληψη πρωτοβουλίας να ενεργοποιήσει τους Πρόεδρου, κας Μυλωνάκη Θ., του Διευθύνοντα 
άμεσα εμπλεκόμενους φορε ίς :  Ιατρ ικό,  Σύμβουλου, κ. Κοπάση Ελ. της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) 
Οδοντιατρικό Σύλλογο Χανίων και Μέλη Χανίων του κ α ι  υ π η ρ ε σ ι α κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  τ ω ν  
Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, στο Ν. προαναφερθέντων φορέων. 
Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η 
επίσκεψη επί τόπου του ΓΓ της Περιφέρειας 
Κρήτης, ώστε να διαπιστωθεί η ανάγκη σχετικά με 

Το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν να την επέκταση και ο τρόπος που θα λειτουργήσει το 
δεσμευτούν όλοι οι συμμετέχοντες στη συνέχιση της έργο εφόσον εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, 
προσπάθειας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς, όπως επισήμανε ο κ. Κοπάσης, πολύ 
όλων των δυνητικών παραγωγών τέτοιου είδους σύντομα ξεκινά το ΕΣΠΑ και θα πρέπει να 
αποβλήτων, μέσω ενημέρωσης των μελών των υπάρξουν οι απαραίτητες διαδικασίες ένταξης 
Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών χρηματοδότησης, ώστε το έργο να μπορέσει να 
Συνελεύσεων των φορέων, ενημερωτικών κατασκευαστεί έγκαιρα, ώστε μετά 4-5 χρόνια να 
ημερίδων, κ.λπ., καθώς και στην εξέταση, από μην αντιμετωπίσουμε εκ νέου καταστάσεις 
κοινού, των θεμάτων διαχείρισης των ΕΙΑ και ειδικά Κουρουπητού.
μάλιστα των μολυσματικών, για την εξεύρεση μιας 
κοινά αποδεκτής διαδικασίας διαχείρισής τους.



ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΨΗ

Ενα από τα προσυνέδρια της HELECO, δηλαδή του μεγαλύτερου συνεδρίου που πραγματοποιείται στη χώρα μας από το ΤΕΕ 
κάθε τρία χρόνια, με θέμα τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από το τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τη Δευτέρα 22 Μαρτίου.

Ηέναρξη της εκδήλωσης έγινε από τον Γενικό 
Γραμματέα Περιβάλλοντος κ. Α. Ανδρεόπουλο.
Από τις ιδιαίτερα σημαντικές εισηγήσεις στις 
οποίες παρουσιάστηκαν οι προβληματισμοί για 
την λύση του προβλήματος της διαχείρισης των 
απορριμμάτων στην χώρα μας αξίζει να 
αναφερθούν τα στοιχεία για την εναλλακτική 
διαχείριση από τον Γιάννη Ραζή Δ/ντή της ΕΕΑΑ 
και προέδρου των εταιρειών εναλλακτικής 
διαχείρισης Ελλάδας για την ανάπτυξη των 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που είναι 
συνεχής και απρόσκοπτη.
Σχετικά με τα Χανιά, είναι χαρακτηριστικό ότι από 
τους 150 χιλιάδες τόνους ανακυκλώσιμα υλικά που 
συλλέγονται στους μπλε κάδους, οι 10.000 τόνοι 
συλλέγονται από την ΔΕΔΙΣΑ, δηλ ενώ η 
πληθυσμιακή συμβολή είναι 1,6% οι συλλεγόμενες 
ποσότητες είναι 6,5% δηλ. τέσσερις φορές 
μεγαλύτερη από όσο δικαιολογεί ο πληθυσμός 
μας.Οι προβληματισμοί του Φ. Κυρκίτσου 
π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ η ς  Ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς  
Ανακύκλωσης αφορούσαν εκτός των άλλων στην 
ανάγκη της πρόληψης, της μείωσης παραγωγής 
απορριμμάτων και της επαναχρησιμοποίησης, 
όσοκαι στην αντίρρησή του για τις εγκαταστάσεις 
θερμικής επεξεργασίας εξαιτίας του κόστους 
εγκατάστασης όσο και του κόστους λειτουργίας 
τους. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής 
Αξ ιοποίησης Αποβλήτων ‘ ’ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ’ ’ 
Καλογήρου Ευστράτιος, αναφέρθηκε στην 
ευρύτατη εφαρμογή της καύσης με ταυτόχρονη 
ανάκτηση ενέργειας.
Ο Α. Καραγαννίδης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ, 
παρουσίασε στοιχεία κόστους διαχείρισης και 
συγκεκριμένα το κόστος πύλης στους ΧΥΤΑ Κώστα Πατεράκη ως Δ/ντή του Εργοστασίου περιβάλλοντος και του τόπου που πρέπει να προστατεύουν 
Κατερίνης 20 /t, Μαυροράχης 18-30 /t, Τρικάλων 20 Μηχανικής Διαλογής Κομποστοποίησης της ΔΕΔΙΣΑ και να αναβαθμίσουν.
/t, Αμαρίου 37 /t, Σητείας 34 /t. Επίσης όπου αναδείχτηκε η μοναδικότητα της ολοκληρωμένης Σήμερα, επισημάνθηκε ακόμη, οι Φο.Δ.Σ.Α., όπου 
παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες για την πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων στα Χανιά με δραστηριοποιούνται, όπως προβλέπεται και θεσμικά, 
τιμολόγησης των απορριμμάτων ως συστατικό ανακύκλωση μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση. υλοποιούν την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των 
σ τ ο ι χ ε ί ο  α π ο δ ο χ ή ς  κ α ι  β ι ω σ ι μ ό τ η τ α ς  Οπως επεσήμανε ο κ. Κοπάσης, η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.
οποιασδήποτε μεθόδους διαχείρισης. απορριμμάτων δεν θέμα μόνο θέμα υποδομών και σε Σχεδιάζουν τις απαραίτητες υποδομές, για τα έργα που 
Ο Σωκράτης Φάμελος Χημικός Μηχανικός, καμία περίπτωση δεν είναι θέμα δημοσίων έργων, ότι γίνονται πλέον σύνθετα από τεχνολογικής πλευράς και 
Αντιδήμαρχος Θέρμης, εκ μέρους του Τεχνικού δεν είναι θέμα μόνο τεχνοκρατικό αλλά και κοινωνικό, απαιτούν άρτιες και καταρτισμένες επιστημονικές ομάδες 
Επιμελητηρίου πρότεινε επίσης την αλλαγή της ότι δεν είναι μόνο θέμα επιστημονικό αλλά και θέμα και πιστοποιημένες τεχνικές υπηρεσίες για να τα 
κατηγοριοποίησης των απορριμμάτων από αστικά πολιτικής απόφασης.Οσον αφορά τους Φο.Δ.Σ.Α. υλοποιήσουν σε ρόλο αναθέτουσας αρχής και 
και μη, να κατηγοριοποιούνται σε μη επικίνδυνα, τόνισε ότι οργανώνονται με σύγχρονο τρόπο, και διευθύνουσας υπηρεσίας, με πόρους της Ε.Ε. ή ΣΔΙΤ, ή 
επικίνδυνα και ειδικά. έχουν όραμα και στόχους, αναλαμβάνουν επίσης ίδιους πόρους, αλλά και να εντοπίζουν και να 
Χανιώτικο ενδιαφέρον είχε η παρουσία του συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι των ΟΤΑ που ενσωματώνουν τις τεχνολογικές ή θεσμικές εξελίξεις, 
Διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΔΙΣΑ Λευτέρη εξυπηρετούν, έναντι της κοινωνίας και των πολιτών διαθέτουν άριστο και εξειδικευμένο εργατοτεχνικό 
Κοπάση ως προέδρου των Φο.Δ.Σ.Α. και του στους οποίους απευθύνονται ,  έναντι  του προσωπικό.

«XANIΩTIKA NEA»,   M. Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Σημαντική ήταν η Χανιώτικη παρουσία 
σε προσυνέδριο της HELECO στην 

Θεσσαλονίκη, για την διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων, με δύο εισηγήσεις

από τον Λευτέρη Κοπάση Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΔΕΔΙΣΑ και Πρόεδρο του 

Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α. Ελλάδος και τον 
Κώστα Πατεράκη, Διευθυντή του 

Εργοστασίου Μηχανικής Διαλογής
και Κομποστοποίσης



Διαβάστε διαδικτυακά το e-περιοδικό HELECO(είναι η μεγαλύτερη έκθεση- σκουπιδιών πάει καλά-και δεν έχει 
της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., το ΟΙΚΟΔΡΩΜΕΝΑ, συνέδριο για το περιβάλλον που γίνεται βρωμίσει εντελώς ο τόπος μας…Μόλις 
π ο υ  α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι  ό τ ι  γ ι α  ν α  κάθε τρία χρόνια)με ομιλητές τον προχθές πλάκωσε στην Κορακιά 
επικοινωνήσει μια επιχείρηση με το Δ ι ε υ θ υ ν τ ή  τ ο υ  ε ρ γ ο σ τ α σ ί ο υ  συνεργείο της ΕΤ3 που κατέγραψε τον 
κοινό της, και να συνεργαστούν για το Κ.Πατεράκη, αλλά και τον Λευτέρη τρόπο διαχείρισης των σκουπιδιών 
κοινό καλό, χρειάζεταιφαντασία και 
διάθεση.
**
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Λευτέρης 
Κοπάσης στο editorial επισημαίνει 
(κάτι που και εμένα της βρωμο-
κουτσομπόλας γάτας ξέφυγε) την 
ανάληψη καθηκόντων από τον Χανιώτη 
Βιολόγο και εξαίρετο επιστήμονα Πέτρο 
Λυμπεράκη ως Προέδρου Φορέα Δια-
χείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς! Η 
Πρόεδρος της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Χαρά 
Μυλωνάκη, αναφέρεται στην ανάγκη το 
κοινό να αποδεχτεί την κατασκευή 
υποδομών διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, ενώαρκετές σελίδες 
αφιερώνονται στο πως η επιχείρηση 
πασχίζει να εμπεδώσει σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τη τοπική κοινωνία, 
και πως μπορούμε να ανακυκλώνουμε 
σωστά και αποτελεσματικά!
**
Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν στα Χανιά 
αρκετά σημεία συλλογής μικρού 
μεγέθους αποβλήτων Ηλεκτρικών & 
Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν  Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ  Κοπάση που μίλησε με θέμα « Οι εδώ στα Χανιά. Η γάτα-παπαράτσι 
(αναφέρονται αναλυτικά και στην Φ ο ρ ε ί ς  Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  Σ τ ε ρ ε ώ ν  φωτογράφισε μια σκηνή με τον Λευτέρη 
ιστοσελίδα) όπου μπορείτε να αφήσετε Αποβλήτων αντιμέτωποι με την Κοπάση να ξεναγεί το συνεργείο και τη 
τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές σας και ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών δημοσιογράφο από την Θεσσαλονίκη 
να  ΜΗΝ ΤΑ ΠΕΤΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣτερεώνΑποβλήτων». στο εργοστάσιο μηχανικής διαλογής 
ΚΑΔΟΥΣ(γύφτοι). ** και κομποστοποίησης (φωτογραφία 1), 
** Παρότι χρειαζόμαστε περισσότερους που θεωρείται παράδειγμα βιώσιμης 
Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. πήρε μέρος επίσης στην κάδους ανακύκλωσης γυαλιού-κύριοι διαχείρισης με μηχανική διαλογή και 
π ρ ο σ υ ν ε δ ρ ι α κ ή  η μ ε ρ ί δ α  τ η ς  τηςΔ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.- η διαχείριση των κομποστοποίηση σε επίπεδο χώρας.
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ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
«Κόκκινη γραμμή» η διαχείριση των απορριμμάτων

• Αντίθετο και το δίκτυο ΦΟ.Δ.Σ.Α. με την δημιουργία “Συνδέσμων” σε επίπεδο Περιφέρειας

Πέμπτη 15 Απριλίου 2010     5

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναλυτικότερα, στο προσχέδιο του απορριμμάτων που υπάρχει στο έργων υποδομής για το θέμα αυτό».
υπ. Εσωτερικών ορίζεται σαφώς ότι νησί. Σύμφωνα με το σχέδιο του υπ. Τ α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  ζ η τ ή μ α τ α  
« εντός των διοικητικών ορίων κάθε Εσωτερικών θα πρέπει να ιδρυθεί συζητήθηκαν σε συναντήσεις που 
περιφέρειας, οι σύνδεσμοι και οι ένας νέος ΦΟΔΣΑ σε επίπεδο είχε ο κ.Κοπάσης και άλλα μέλη του 
ανώνυμες εταιρείες που έχουν Περιφέρειας, στον οποίο θα δικτύου των ΦΟΔΣΑ με τον πρόεδρο 
συσταθεί ως φορείς διαχείρισης συμμετέχουν όλοι οι νέοι Δήμοι του της επιτροπής περιβάλλοντος της 
στερεών αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), νησιού και στον οποίο θα περιέλθει Βουλής κ.Καρτάλη, τον τομεάρχη της 
υποκαθίσταντα ι  από εν ια ίο  η  χ ρ ή σ η  τ ο υ  ε ρ γ ο σ τ α σ ί ο υ  ΝΔ για το περιβάλλον κ.Μητσοτάκη, 
σύνδεσμο ,  σύμφωνα  με  τη  επεξεργασίας και των ΧΥΤΑ στο τ ο ν  Γ Γ  τ ο υ  υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ  
διαδικασία της παρ. 6, στον οποίο Ακρωτήρι, αφού στο μεταξύ θα έχει Περιβάλλοντος κ. Ανδρεόπουλο, τον 
συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι διαλυθεί η ΔΕΔΙΣΑ. γραμματέα της ΚΕΔΚΕ κ.Βασιλείου 
όλων των διαχειριστικών ενοτήτων «Αυτό είναι ένας αναχρονισμός, κ α ι  τ ο ν  ε κ π ρ ό σ ω π ο  τ ο υ  
της περιφέρειας σύμφωνα και με τη σύμφωνα με την άποψη του δικτύου υπ.Εσωτερ ικών στο  Νομικό  
διάταξη του άρθρου 30 του ν. των  ΦΟΔΣΑ»  επεσήμανε  ο  Συμβούλιο του κράτους κ.Μαυρίκα. 
3536/2007. Τα οικεία δημοτικά πρόεδρος του δικτύου Λευτέρης Επ ίσης  στην  δ ιάρκε ια  των  
συμβούλια, εντός δύο (2) μηνών από Κοπάσης , τονίζοντας αφενός ότι συναντήσεων επισημάνθηκε η 
την έκδοση του π.δ/τος της παρ. 6 σήμερα δεν υπάρχουν πάνω από ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στους 
του παρόντος και σύμφωνα με τις ένας ΦΟΔΣΑ που να καλύπτουν μια τομείς δραστηριοποίησης των 
ρυθμίσεις αυτού ορίζουν τους Περιφέρεια ώστε να συγχωνευτούν, ΦΟΔΣΑ με την πρόσθεση της 
εκπροσώπους τους στο διοικητικό άρα θα πρέπει να δημιουργηθούν διαχείρισης των μη επικίνδυνων Για την πλήρη αντίθεση όλων των 
συμβούλιο του νέου ΦΟ.Δ.Σ.Α., τη νέοι ΦΟΔΣΑ ανα Περιφέρεια όπου βιομηχανικών, αγροτικών και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
χρονική διάρκεια, την έδρα του θα ενταχθούν οι υπάρχοντες, και αποβλήτων από εκσκαφές και Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) της 
καθώς και τις ετήσιες εισφορές που αφετέρου ότι «η αλλαγή αυτή εάν κατεδαφίσεις.χώρας – μεταξύ των οποίων και 
π ρ έ π ε ι  ν α  κ α τ α β ά λ ο υ ν  ο ι  εφαρμοστεί θα δημιουργήσει Τέλος ο κ.Κοπάσης ανέφερε ότι της Διαδημοτικής Επιχείρησης 
συμμετέχοντες δήμοι…. Από τη σ η μ α ν τ ι κ ά  π ρ ο β λ ή μ α τ α  τέθηκε και το θέμα αλλαγής του Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων 
δ η μ ο σ ί ε υ σ η  τ η ς  α ν ω τ έ ρ ω  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  σ τ η ν  τρόπου είσπραξης των υπηρεσιών (ΔΕΔΙΣΑ) – στα όσα προβλέπει το 
απόφασης στην Εφημερίδα της ολοκληρωμένη  κα ι  β ιώσ ιμη  για την αποκομιδή και διαχείριση σχέδιο “Καλλικράτης” για την 
Κυβερνήσεως, ο νέος σύνδεσμος διαχείριση απορριμμάτων, όσο και των απορριμμάτων. «Προτείναμε δημιουργία ενός ΦΟΔΣΑ σε 
που δημιουργείται, καθίσταται στα έργα που είναι σεεξέλιξη από την αλλαγή στον αναχρονιστικό και ε π ί π ε δ ο  Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ,  
καθολικός διάδοχος σε όλη την τους ΦΟΔΣΑ σήμερα». αναποτελεσματικό τρόπο χρέωσης ενημέρωσαν εκπροσώπους της 
κινητή και ακίνητη περιουσία των των υπηρεσιών διαχείρισης των κυβέρνησης και των κομμάτων, τα 
συνδέσμων που συγχωνεύονται και Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΔΣΑ α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν  μ έ σ ω  τ ω ν  μέλη του ΔΣ του δικτύου των 
υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα Όπως επεσήμανε ο κ.Κοπάσης, «η λ ο γ α ρ ι α σ μ ώ ν  τ η ς  Δ Ε Η ,  μ ε  ΦΟΔΣΑ με επικεφαλής τον 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις πρόταση του δικτύου των ΦΟΔΣΑ απευθείας είσπραξη από τους πρόεδρο του  δ ικτύου  κα ι  
αυτών, συμπεριλαμβανομένων και ε ί ν α ι  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν  “  ΦΟΔΣΑ ώστε να δημιουργηθούν οι διευθύνοντα σύμβουλο της 
τ υ χ ό ν  σ υ μ β ά σ ε ω ν  έ ρ γ ο υ  Επιχειρήσεις Ειδικού Σκοπού” , προυποθέσεις για την εφαρμογή ΔΕΔΙΣΑ Λευτέρη Κοπάση.
ε ξομο ιούμενος  με  καθολ ι κό  δηλαδή Ανώνυμες Εταιρείες των πολιτικών μείωσης της παραγωγής 
διάδοχο.» Δήμων,όπως οι Δημοτικές Επιχει- απορριμμάτων από τους πολίτες, Στο μεταξύ και κατά την χθεσινή 

ρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης που που πλέον θα ξέρουν τι πληρώνουν συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΚΕ, με 
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ α π ο τ ε λ ο ύ ν  π ε τ υ χ η μ έ ν ο  κ α ι  και θα το συνδέουν με το τι θέμα το προσχέδιο του υπ. Εσωτε-
Σε ότι αφορά στην Κρήτη, ο λειτουργικό θεσμό, ενώ σε σχέση με παράγουν» είπε ο πρόεδρος του ρικών για τον “Καλλικράτη” ένας από 
μοναδικός Φορέας Διαχείρισης το μέγεθος αυτό να καθοριστεί σε δικτύου των ΦΟΔΣΑ. Πάντως όλα τους τέσσερεις όρους που τέθηκαν 
Στερεών Αποβλήτων που υφίσταται επίπεδο τουλάχιστον ενός νομού. Η αυτά τα θέματα θα τεθούν επί ως “κόκκινη γραμμή” για τον διάλογο 
σήμερα είναι η ΔΕΔΙΣΑ, η οποία αλλαγή αυτή θα δώσει  την τάπητος και στην πανελλήνια ήταν και να παραμείνει η διαχείριση 
διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα δυνατότητα και της συνέχισης της σύνοδο των ΦΟΔΣΑ η οποία θα γίνει των απορριμμάτων που γίνεται από 
τ ω ν  Χ α ν ί ω ν  σ τ ο  μ ο ν α δ ι κ ό  σ ω σ τ ή ς  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  τ ω ν  στην Ζάκυνθο στις αρχές Ιουλίου.τους ΦΟΔΣΑ στους δήμους και να 
ε ρ γ ο σ τ ά σ ι ο  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς  απορριμμάτων και την συνέχιση των μην μεταφερθεί στην Περιφέρεια.

Ο πρόεδρος του δικτύου των
ΦΟΔΣΑ Λευτέρης Κοπάσης

Γράφει ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ



ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Διαφωνία για

τη μετατροπή τους
σε “Συνδέσμους

Aντίθετοι στη μετατροπή τους σε στην ολοκληρωμένη και βιώσιμη βλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
“Συνδέσμους”, καθώς κάτι τέτοιο διαχείριση απορριμμάτων όσο και κ.λπ. εξαιρουμένων των επικινδύνων 
θα προκαλούσε προβλήματα στη στην εξέλιξη των έργων που είναι σε και των τοξικών. Ακόμα προτείναμε 

εξέλιξη από τους Φο.Δ.Σ.Α. σήμερα”. την αλλαγή στον αναχρονιστικό και λειτουργία τους, εμφανίζονται οι 
αναποτε-λεσματικό τρόπο χρέωσης Φορείς Διαχείρισης Στερεών 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ των Υπηρεσιών διαχείρισης των Αποβλήτων της χώρας.
Η πρόταση του δικτύου του απορριμμάτων, μέσω των λογαρια-

σμών της ΔΕΗ, με απευθείας είσπρα-Οπως επεσήμανε σε χθεσινή Φο.Δ.Σ.Α., όπως εξήγησε ο κ. 
ξη από τους Φο.Δ.Σ.Α. ώστε να συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του Κοπάσης είναι “να δημιουργηθούν 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α κ. Λευτέρης αντί των «Συνδέσμων», «Επιχει-
την εφαρμογή πολιτικών μείωσης της Κοπάσης οι αντιρρήσεις και οι ρήσεις Ειδικού Σκοπού», δηλαδή 
παραγωγής τους από τους πολίτες, προτάσεις των Φορέων αναπτύ- Ανώνυμες Εταιρείες των ΟΤΑ, όπως 
που πλέον θα ξέρουν τί πληρώνουν χθηκαν στη συνάντηση που είχαν με οι ΔΕΥΑ, που αποτελούν επιτυχη-
και θα το συνδέουν με το τι παρά-τον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ- μένο και λειτουργικό θεσμό, ενώ σε 
γουν”. Τέλος, ο πρόεδρος του Δικτύου γείου Περιβάλλοντος Ανδρέα Ανδρό- σχέση με το μέγεθος αυτό να 
των Φο.Δ.Σ.Α. υπογράμμισε, πως οι πουλο, τον Γραμματέα της ΚΕΔΚΕ κ. καθοριστεί σε επίπεδο τουλάχιστον 
φορείς “συμμετέχουν ως σύμμαχοι Βασιλείου και τον κ. Μαυρίκα στο ενός νομού και να φτάνει σε μια 
και συμπαραστάτες στην εφαρμογή Νομικό Συμβούλιο του Κράτους του ολόκληρη περιφέρεια. Επίσης επιση-

μάναμε την ανάγκη για μεταρ-δεν είναι σύνδεσμος ή είναι των πολιτικών προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, παρουσία 
ρυθμίσεις στα θέματα δραστη-σύνδεσμος αλλά όχι σε επίπεδο μιας περιβάλλοντος, έχοντας τη γνώση και και του Τομεάρχη της ΝΔ κ. Κ. 
ριοποίησης των Φο.Δ.Σ.Α. και στον Περιφέρειας. Από την άλλη μεριά οι την εμπειρία, και προκαλούν την Μητσοτάκη. Η μετατροπή των ΦοΔΣΑ 
τρόπο είσπραξης των υπηρεσιών δύο Φο.Δ.Σ.Α. που δραστηριο- Πολιτεία να το εκμεταλλευτεί, κάτι που σε “Συνδέσμους” προβλέπεται στο 
που παρέχονται. Προτείναμε να ποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο προσχέδιο του “Καλλικράτη”. Ειδικό-
προστεθεί στις αρμοδιότητες των είναι ανώνυμες εταιρίες των ΟΤΑ, μία στη Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α. στη τερα όπως ανάφερε ο κ. Κοπάσης 
Φορέων η διαχείριση όλων των στη Δυτική Μακεδονία και την Ζάκυνθο στις αρχές του Ιουνίου, που “προβλέπεται  η υποχρεωτική 
στερεών αποβλήτων με τα οποία Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Η έχει εξελιχτεί σε ένα δυναμικό θεσμό δημιουργία «Συνδέσμων» σε επίπε-
μέχρι σήμερα πρακτικά δεν ασχολεί-αλλαγή αυτή, εάν εφαρμοστεί, θα που συγκεντρώνει την προσοχή και δο Περιφέρειας. Είναι χαρακτη-
ται κανείς, όπως τα μη επικίνδυνα δημιουργήσει σημαντικά προ- τ η  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  ό λ ω ν  τ ω ν  ριστικό ότι κανένας από τους 
βιομηχανικά, τα αγροτικά, τα από-βλήματα αποτελεσματικότητας τόσο εμπλεκομένων”.λειτουργούντες σήμερα Φο.Δ.Σ.Α. 

«XANIΩTIKA NEA»,  Πέμπτη 15 Απριλίου 2010

Δεν συμφωνούν οι Φορείς Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων της χώρας στο 

σχέδιο γιαμετατροπή τους σε 
“Συνδέσμους” τόνισε ο κ. Λ. Κοπάσης

ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΩΙ         Επίσκεψη Καρούντζου στο εργοστάσιο ανακύκλωσης

«XANIΩTIKA NEA», Τετάρτη  21 Απριλίου 2010

Επίσκεψη στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) 
στην Κορακιά Ακρωτηρίου, πραγματοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας της 
Περιφέρειας Κρήτης κ. Αθανάσιος Καρούντζος.
Σε σχετική δήλωσή της, με αφορμή της επίσκεψη του κ. Καρούντζου, η πρόεδρος της 
ΔΕΔΙΣΑ κα Θεοχαρούλα Μυλωνάκη επεσήμανε ότι “ήταν μία επίσκεψη ουσίας” 
προσθέτοντας: “Ο κ. Γενικός, ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση και εμπειρία στο 
ακανθώδες θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, μακριά από τα φώτα της 
δημοσιότητας, αφιέρωσε ολόκληρο το πρωινό στη ΔΕΔΙΣΑ. Επισκέφθηκε κάθε γωνιά 
του εργοστασίου, τη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, τον ΧΥΤΥ και στη συνέχεια 
έγινε σύσκεψη, όπου είχαμε την ευκαιρία, να παρουσιάσουμε στον ίδιο και τους 
συνεργάτες του τις προτάσεις και τις προτεραιότητές μας εν όψει της ενεργοποίησης του 
ΕΣΠΑ, για έργα που αφορούν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εργοστασίου, 
προκειμένου να εναρμονιστεί με τους στόχους και τις νέες οδηγίες της Ε.Ε., την επέκταση 
του ΧΥΤΥ και της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων. Τον ευχαριστώ θερμά για το 
ενδιαφέρον του και είμαι αισιόδοξη ότι οι προτάσεις μας θα αξιολογηθούν θετικά και 
έτσι, μεγάλα και απαραίτητα έργα στον Νομό μας που αφορούν το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών, θα γίνουν πραγματικότητα".



από την Ερωφίλη Γαγάνη

Η ρύπανση του διαστήματος αποτελεί διογκούμενο πρόβλημα, που απειλεί όχι τόσο την 
ανθρωπότητα, όσο τις διαστημικές αποστολές και έχει απασχολήσει τους εμπλεκόμενους με την 
διαστημική έρευνα, τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Τα διαστημικά σκουπίδια είναι υπολείμματα κατεστραμμένων δορυφόρων, σκαφών, πυραύλων, 
εξαρτημάτων, εργαλείων και προσωπικών αντικειμένων που εξαιτίας συγκρούσεων ή 
αποκολλήσεων, βρέθηκαν σε τροχιά γύρω από τη Γη. 

Τα σκουπίδια αυτά που ποικίλουν σε μέγεθος, κινούνται σε χαμηλή, ή σε γεωστατική τροχιά, με 
ταχύτητα έως 36.000 Km/h. Ένα θραύσμα σε μέγεθος μπάλας τένις, μπορεί να προκαλέσει σε ένα 
σκάφος την ίδια ζημιά που θα προκαλούσαν 25 δυναμίτες.

Μερικά επιστρέφουν στη γη και καίγονται στα πάνω στρώματα της ατμόσφαιρας. Κομμάτια του 
Αμερικανικού δορυφόρου Cosmos954 έπεσαν το 1958 στον Ινδικό Ωκεανό, λόγω διόγκωσης της 
ατμόσφαιρας, ευτυχώς σε μη κατοικημένη περιοχή.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε από διαστημικά σκουπίδια το 2008 στην Oclahoma, δεχόμενη στον 
ώμο κομμάτι δεξαμενής καυσίμων. Kομμάτια ρωσικού δορυφόρου κάηκαν με την είσοδό τους στην 
ατμόσφαιρα, πολύ κοντά σε διερχόμενο airbus, to 2006.

Οι διαστημικές υπηρεσίες, φροντίζουν πλέον για την επιστροφή στη Γη των άχρηστων 
δορυφόρων, καθοδηγώντας την πτώση τους. Δυστυχώς το 2007 η Κίνα κατάστρεψε δορυφόρο και 
δημιούργησε τα περισσότερα σκουπίδια στην ιστορία της διαστημικής.
 
Υπάρχουν ελεύθερες ζώνες από διαστημικά σκουπίδια, που χρησιμοποιούνται για την χάραξη της 
πορείας των σκαφών, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που η NASA έχει αναγκαστεί να 
τροποποιήσει πορείες, για την αποφυγή θραυσμάτων.

Η Ελλάδα είναι από το 2005 μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, την πύλη της 
Ευρώπης στο διάστημα, που χρηματοδοτεί πρόγραμμα καταγραφής των διαστημικών 
απορριμμάτων και της τροχιάς των σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. 

Έχουν μελετηθεί πέντε συστήματα καθαρισμού του διαστήματος, από τα οποία έχει δοκιμαστεί 
πειραματικά με επιτυχία το πάνελ με αεροτζέλ το 2006, συλλέγοντας την σκόνη από την ουρά ενός 
κομήτη, ωστόσο για όλα το κόστος είναι υπέρμετρα υψηλό.

Το πρόβλημα απαιτεί διεθνή συνεργασία, πολλοί ωστόσο θεωρούν ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
για τα πολύτιμης διαστημικής κληρονομιάς αντικείμενα, που αποτελούν αναντικατάστατα ιστορικά 
στοιχεία της παρουσίας του ανθρώπου στο διάστημα. 

για τα διαστημικά ...σκουπίδια



Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στο Στην Ελλάδα, ο Ελληνικός Οργανισμός 
πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική Επάρκεια Τυποποίησης, με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου και οδηγίες του ΥΠΟΙΑΝ, ανέλαβε την εκπόνηση 
χαρακτήρα - Απαιτήσεις», ως έργο δημόσιου ενός Εθνικού Προτύπου (ΕΛΟΤ 1429) για τη 
χαρακτήρα, εννοούμε οποιαδήποτε έργο ή Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών που 
προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας ή συνδυασμό υλοποιούν έργα δημόσιου χαρακτήρα. 
αυτών, με ή χωρίς τεχνικό αντικείμενο, που Το συγκεκριμένο πρότυπο βασίζεται στις 
λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση για κοινό εφαρμοστέες Ελληνικές νομοθετικές και 
όφελος. κανονιστικές διατάξεις για την υλοποίηση 
Από πλευράς ελέγχου και διαχείρισης, το έργο έχει συγχρηματοδοτούμενων έργων και ταυτόχρονα 
μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία προέρχονται συνδυάζει ορθές πρακτικές για την αποτελεσματική 
από την ίδια τη φύση του έργου. κα ι  αποδοτ ι κή  δ ιαχε ίρ ιση  τους ,  όπως  
Τα χαρακτηριστικά του κάθε έργου είναι δύο: το προγραμματ ισμό,  ωρίμανση,  δ ιενέργε ια 
προσωρινό, γιατί έχει πεπερασμένη διάρκεια, διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης, παρακο-
κόστος και πόρους καθώς και το μοναδικό, γιατί έχει λούθηση και διαχείριση πράξεων, οικονομική 
μοναδιαίο αποτέλεσμα, σαφώς διακριτό από διαχείριση,  απολογισμό και  αξ ιολόγηση 
οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο. αποτελεσμάτων, κ.λπ. 
Οι φορείς, που ασκούν το σχεδιασμό την Κωδικοποιεί επίσης τον τρόπο οργάνωσης και 
οργάνωση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την τήρησης των φακέλων των πράξεων και 
αναφορά όλων των συνιστωσών του έργου δηλαδή, παράλληλα θέτει απαιτήσεις για τους φορείς 
σύμφωνα με τους ορισμούς του προτύπου ΕΛΟΤ διαχείρισης (απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, 
1429, τη διαχείριση του έργου, καλούνται κάθε φορά υποδομές, μηχανογράφηση). 
να ανταποκριθούν στην πρόκληση του κάθε Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, αλλά και 
(διακριτού) έργου, ώστε τελικά αυτό να ικανοποιεί όσα έχουν εξαγγελθεί από το ΥΠΟΙΑΝ, όλοι οι 
τις καθορισμένες απαιτήσεις – στόχους του. φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν 
Στόχοι που, εκτός από τη λειτουργικότητα και την συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ της περιόδου 
ωφέλεια του έργου στο κοινωνικό σύνολο, 2007-2013, οφείλουν να αποδεικνύουν την 
περιλαμβάνουν επιπλέον τη διαχείριση του αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των 
χρονοδιαγράμματος, του δημόσιου χρήματος, των έργων (έγκαιρα, οικονομικά και ποιοτικά, σύμφωνα 
πόρων, των τεχνικών προβλημάτων, των αστοχιών με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
κ.α. διαχείρισης και τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και 
Σύγχρονες αρχές διαχείρισης έργων έχουν Εθνικού Δικα ίου) ,  με  επιβεβαίωση της 
αναπτυχθεί και έχουν τεθεί σε εφαρμογή ήδη από το «διαχειριστικής τους επάρκειας», είτε μέσω 
1950. Έχουν δε αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται πιστοποιητικού συμμόρφωσης - σύμφωνα με το 
διεθνή πρότυπα αλλά και εγχειρίδια ορθών πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 - από διαπιστευμένο 
πρακτικών σχετικά με τη σωστή διαχείριση των Οργανισμό Πιστοποίησης, είτε μέσω ελέγχου 
έργων. αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. 

Διαχειριστική 
επάρκεια φορέων για την 

υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα
από τον Ηρακλή Καραμπατσάκη, 

Υπεύθυνος Ποιότητας - Διαχειριστικής Επάρκειας Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) 
και Αντώνη Μαραγκάκη, 

Επικεφαλής Επιθεωρητής TUV AUSTRIA HELLAS.



Διαπιστευμένοι Οργανισμοί Πιστοποίησης Η συνεργασία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) με την 
μπορούν να διενεργήσουν επιθεώρηση και να TUV AUSTRIA HELLAS συνεχίζεται και 
επιβεβαιώσουν την ικανότητα διαχείρισης επεκτείνεται και σε άλλους τομείς (Οίκος Ποιοτικού 
συγχρηματοδοτούμενων έργων ενός Φορέα, Ελέγχου για υλοποιούμενα έργα, εκπαίδευση 
εκδίδοντας σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης προσωπικού), με στόχο τη βελτίωση των 
διαχειριστικής επάρκειας. δραστηριοτήτων του Φορέα. 
Η απονομή αυτού του πιστοποιητικού επιβεβαιώνει 
την ύπαρξη και εφαρμογή ενός ενεργού 
Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για τη 
διασφάλιση της ικανότητας του Φορέα να 
διαχειρίζεται συγχρηματοδοτούμενα έργα. 
Επιπλέον οι ετήσιες επιθεωρήσεις του Οργανισμού 
Πιστοποίησης επιβεβαιώνουν την ταυτόχρονη 
βούληση του Φορέα για τη διατήρηση του 
Συστήματος και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης 
του.

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) είναι ο πρώτος Φορέας 
στην Κρήτη που πιστοποιήθηκε από την TUV 
AUSTRIA HELLAS και διαθέτει διαπιστευμένο 
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαχειριστικής 
επάρκειας (αριθμός Πιστοποιητικού 0229001). 

Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει:
1. Τεχνικά Εργα – τύπος Α, επίπεδο 1 (ΕΛΟΤ 
1431-1) και
2. Προμήθειες και Υπηρεσίες – τύπος Β, 
επίπεδο 1 (ΕΛΟΤ 1431-2)

Το σύνολο των οργανωτικών δομών που 
εμπλέκονται (διοίκηση, τεχνική υπηρεσία, 
οικονομική διαχείριση, γραμματειακή υποστήριξη 
κλπ.), εφαρμόζει τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης των έργων, σύμφωνα 
με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, 
όπως περιγράφονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 και 
εξειδικεύονται στους αντίστοιχους οδηγούς 
εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1 και 1431-2. 
Ήδη τα τεχνικά έργα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) 
υλοποιούνται  σύμφωνα με το Σύστημα 
Διαχειριστικής Επάρκειας της, που ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429.



  
από τον 

Μιχάλη Κονταξάκη

ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα υπόγεια και επιφανειακά 
ύδατα.
Ο παραπάνω  ορισμός  σκιαγραφεί και τις 
απαιτήσεις του Χώρου που θα υποδεθεί την 
Υγειονομική Ταφή και πρέπει   να τηρεί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
Κατασκευή του χώρου: κατασκευάζονται όλοι οι 
τεχνητοί φραγμοί που εμποδίζουν ή ελαχιστοποιούν 
τη διασπορά ρύπων, ανεξάρτητα από τη φυσική 
μορφή των ρύπων (στραγγίσματα, βιοαέριο, 
μικροαπορρίμματα, οσμές κ.λ.π).
Λειτουργία του χώρου: τα στερεά απόβλητα 
τοποθετούνται σε ημερήσιο κελί, κατάλληλα 
διαστασιολογημένο, επικαλύπτονται καθημερινά με 
υλικό επικάλυψης. Τα ημερήσια κελιά κτίζονται με 
βάση συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης ανάγλυφου, 
μέχρι την πλήρωση του χώρου, ενώ οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του χώρου 

ΟΡΙΣΜΟΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ:  Επί ή υπό παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται συνεχώς.
του εδάφους διάθεση, συμπίεση και επιχωμάτωση Κλείσιμο του χώρου: μετά το κλείσιμο του χώρου, 
των στερεών αποβλήτων με κατάλληλα μέσα και υλοποιείται συγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης 
μεθοδολογία, υπό συνθήκες παρακολούθησης και που έχει σαν στόχο την ελαχιστοποίηση των 
αντιμετώπισης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την επαναφορά 
πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην – αποκατάσταση του χώρου στις παλαιότερες ή και 

ΧΩΡΟΙ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (XYT):

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ…

ΣΥΧΝΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ -- (FAQ)

Tι είναι Υγειονομική Ταφή;

Ποιες παράμετροι έχουν μεγάλο ρόλο 
στη συμπεριφορά του χώρου ταφής;

Ποια είναι τα επιδιωκόμενα αποτελέ-
σματα από τη λειτουργία ενός ΧΥΤΑ

Τι είναι η Αειφορική ταφή;

Ποια είναι η επίδραση της προεπεξεργα-
σίας στις εκπομπές ενός ΧΥΤΑ;



σε νέες χρήσεις. Για αρκετά χρόνια μετά το κλείσιμο, φραγμών από τους οποίους αποτελείται ένας ΧΥΤ 
ο χώρος πρέπει να  παρακολουθείται συστηματικά. είναι αποκαλυπτική και υποδεικνύει την οπτική 
Οι παραπάνω προϋποθέσεις αρχίζουν να γωνία υπό την οποία πρέπει να οργανώνεται 
προδιαγράφουν και να οριοθετούν το πλαίσιο ολόκληρη η λειτουργία του ΧΥΤ. Στον επόμενο 
λειτουργίας και τους πρώτους τεχνικούς πίνακα παρουσιάζεται η διάρκεια ζωής (ως τάξη 
περιορισμούς της συγκεκριμένης διαχείρισης,  μεγέθους) των τεχνητών φραγμών που συνήθως 
καθώς μια ματιά στις διάρκειες ζωής των τεχνητών χρησιμοποιούνται σε ένα ΧΥΤ.

Όπως φαίνεται, ακόμα και στην καλύτερη των θα υπάρχει μια κάποια ανάγκη περαιτέρω 
περιπτώσεων, η διάρκεια ζωής των φραγμών διαχείρισης αυτών , χωρίς όμως ο διαχειριστής να 
οριακά ξεπερνάει τα 20 έτη ή αγγίζει τα 30 έτη. είναι υποχρεωμένος από την νομοθεσία να την 
Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι η διάρκεια της κάνει!
αποδόμησης των στερεών αποβλήτων εντός του Ερώτημα δεύτερο:  Μετά από 40 έτη, τίνος θα είναι 
χώρου ταφής αγγίζει ή και ξεπερνάει τα 100 έτη. η ευθύνη της διαχείρισης αυτού του προβλήματος , 
Γνωρίζουμε ακόμη καλύτερα, ότι ο χώρος ταφής θα που μπορεί να είναι και πολύ σημαντικό ανάλογα και 
έχει έσοδα μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με τη χωροθέτηση του ΧΥΤ; Προφανώς όχι της 
του και ότι πρέπει να παρακολουθείται για 30 έτη γενιάς μας αλλά της επόμενης ή και της 
μετά την παύση λειτουργίας του. μεθεπόμενης, οι οποίες κληρονομούν το 
Από το σημείο αυτό και μετά προκύπτουν ορισμένα πρόβλημα.
ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Για Ερώτημα τρίτο:  Ο εξοπλισμός και τα υλικά του ΧΥΤ 
διευκόλυνση, ας υποθέσουμε ότι ένας ΧΥΤ , μετά από 40 έτη έχουν κάποια χρησιμότητα για τη 
λειτουργεί ικανοποιητικά για 10 έτη και για 30 ακόμη διαχείριση στραγγισμάτων και βιοαερίου; 
έτη παρακολουθείται, στα πλαίσια της μετα- Από ελάχιστη έως αμελητέα είναι η απάντηση , 
φροντίδας. επομένως, η επόμενη και η μεθεπόμενη γενιά 
Ερώτημα πρώτο:  Στο πέρας των 40 ετών θα έχει φορτώνονται εκτός από το περιβαλλοντικό και το 
ολοκληρωθεί η παραγωγή στραγγισμάτων και οικονομικό βάρος του θέματος.
βιοαερίου; Το πιθανότερο είναι πως όχι, επομένως Συμπερασματικά, ακόμα και αν ένας ΧΥΤ 

 

 

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (έτη)  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 10-20 20-30 

Γεωμεμβράνη ü  ü  Η εγγύηση καλύπτει το πολύ 15-20 έτη. 

Στρώση αποστράγγισης και 

σύστημα συλλογής 
στραγγισμάτων 

ü   Συνήθως μετά τη δεκαετία έχουμε εμφράξεις 

(clogging) 

Μονάδα επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων 

ü   Συνήθως μετά τη δεκαετία απαιτούνται 

σημαντικές παρεμβάσεις για να εξασφαλισθεί 
η απαιτούμενη ποιότητα εκροής. 

Δίκτυο συλλογής και μονάδα 
καύσης βιοαερίου 

ü   Συνήθως μετά τη δεκαετία απαιτούνται 
σημαντικές παρεμβάσεις για να εξασφαλισθεί 

η λειτουργικότητα του δικτύου και του 
πυρσού. 

Τελική κάλυψη ü  ü  Οι φθορές λόγω έντονων βροχοπτώσεων και 

διαφορικών καθιζήσεων είναι αναπόφευκτες. 

 



λειτουργεί και παρακολουθείται ικανοποιητικά, το συστηματικής χωματουργικής εργασίας που 
πιθανότερο είναι ότι το περιβαλλοντικό και απαιτεί διαχείριση εκπομπών είναι εσφαλμένη. Για 
οικονομικό πρόβλημα της διαχείρισης των να υπάρξει αειφορική διαχείριση του ΧΥΤ, το βάρος 
εκπομπών του θα κληροδοτηθεί από τη γενιά μας δίνεται στις διεργασίες που συντελούνται εντός 
στις επόμενες. Μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να αυτού και το συστηματικό έλεγχο με στόχο την 
είναι αποδεκτή, για αυτό ακριβώς επιβάλλεται μια ολοκλήρωση τους μέχρι το τέλος της περιόδου 
άλλη οπτική γωνία, γνωστή ως «αειφορική ταφή» μεταφροντίδας.
(sustainable landfill). Ο διαχειριστής ενός ΧΥΤ πρέπει να έχει σαφές από 
Η οπτική γωνία της αειφορικής ταφής έχει ως εξής: την πρώτη ημέρα λειτουργίας ότι η βασική 
Το περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος πρόκληση είναι η επίτευξη ή η κατά το δυνατόν 
διαχείρισης ενός ΧΥΤ πρέπει να καλύπτεται από μεγαλύτερη προσέγγιση της αειφορικής ταφής. Η 
τους χρήστες του και δεν πρέπει να μεταβιβάζεται πρόκληση αυτή, αποτελεί τον βασικό στόχο για τη 
στις επόμενες γενιές. λειτουργία κάθε ΧΥΤ.
Οι βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (που Για να γίνει κάτι τέτοιο, η προεπεξεργασία των 
προκύπτουν από τα στραγγίσματα και το βιοαέριο) στερεών αποβλήτων είναι απαραίτητη. Στον πίνακα 
του ΧΥΤ να μπορέσουν να ολοκληρωθούν εντός της που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τρόποι με τους 
διάρκειας ζωής των υλικών από τα οποία είναι οποίους διάφορες τεχνικές προεπεξεργασίας αλλά 
κατασκευασμένος. και πρακτικές των ΧΥΤ επιδρούν στην ποιότητα των 
Μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας της εισερχόμενων αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές 
μεταφροντίδας (δηλαδή μετά από 40-45 έτη) η επιπτώσεις του ΧΥΤ, οι οποίες συσχετίζονται άμεσα 
απόθεση θα πρέπει να είναι σε τέτοια κατάσταση με το οργανικό του φορτίο.
που να συνιστά αμελητέο ρίσκο για το περιβάλλον (Οι σταυροί (+) δείχνουν αύξηση της παραμέτρου 
και τη δημόσια υγεία. Εκ των πραγμάτων, η οπτική και οι παύλες (-) δείχνουν μείωση, ενώ τα σκιασμένα 
γωνία της αειφορικής ταφής σημαίνει ότι η κελιά δείχνουν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ή γενικός 
αντιμετώπιση της λειτουργίας ενός ΧΥΤ ως κανόνας.)

 

 Διάρκεια  
αποδόμησης 

Όγκος  
ΧΥΤΑ 

Οργανικό  
φορτίο 

εισόδου  

Οργανικό  
Φορτίο 

στραγγισμάτων 

Οργανικό  
φορτίο 

βιοαερίου 

Ποιότητα  
Απόθεσης 

Μετά από 40 έτη 

ΜΒΕ (*1) - - - + + Μάλλον  
αποδεκτή 

ΘΕ (*2) --- --- --- --- --- Μάλλον  

αποδεκτή 

Τεμαχισμός -- -  + + Μη αποδεκτή 

Δεματοποίηση + -  -- -- Μη αποδεκτή 

Επανακυκλοφορία    + +  

Αναερόβιος ΧΥΤΑ  -  + ++ Μη αποδεκτή 

(*1): Μηχανική & Βιολογική Επεξεργασία
(*2):  Θερμική Επεξεργασία

ΧΩΡΟΙ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (XYT):
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ…



από την 
Ερωφίλη Γαγάνη

Περί περιβαλλοντικής εκπαίδευσης … 

Συνεχίζοντας την ιστορία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μετά την χάρτα του Βελιγραδίου, ακολούθησε η 1η 
Διακυβερνητική Διάσκεψη στην Τιφλίδα το 1977, αποτέλεσμα της οποίας ήταν “Η Διακήρυξη της Τιφλίδας” με 41 
συνολικά προτάσεις που αποτελούν ανεξάντλητη πηγή ιδεών για τους εκπαιδευτικούς. Στην συνέχεια, το 1987, 
στο διεθνές συνέδριο στην Μόσχα με θέμα “Διεθνής Στρατηγική για δράση στον τομέα της Π.Ε. και κατάρτισης”, 
συντάχθηκε κείμενο από την UNESCO-UNEP που περιγράφει τα συμπεράσματα εθνικών και διεθνών 
συναντήσεων και Μ.Κ.Ο. των τελευταίων 10 χρόνων.

“Δεν είμαστε σκουπίδια”, ένα εικονογραφημένο παραμύθι 
περιβαλλοντικού περιεχομένου, από την πολυβραβευμένη 
συγγραφέα Γεωργία Παπαδαρατσάκη και τις εκδόσεις 
ΙΤΑΝΟΣ. Ένα βιβλίο με μηνύματα αγάπης για το περιβάλλον 
και ιδιαίτερα για τον θεσμό της ανακύκλωσης, που έχει τιμηθεί 
το 1ο βραβείο από τον Φυσιολατρικό Σύνδεσμο Πατρών.
Μέσα στις σελίδες του βιβλίου θα βρείτε επίσης ασκησούλες, 
ζωγραφιές καθώς και  μουσικό cd με το τραγούδι της 
ανακύκλωσης.

Διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια διατίθενται στην ιστοσελίδα της WWF Hellas 
( ), απευθυνόμενα σε παιδιά, με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση τους απέναντι σε διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Me to Switch'em off κλείνουμε τα φώτα στις πιο ρυπαίνουσες βιομηχανίες, με το toxic 
blaster καταστρέφουμε τα χημικά που ευθύνονται για την τοξική μόλυνση και επηρεάζει 
ζώα και ανθρώπους, με το seagull strikes back βοηθάμε στην προστασία των ωκεανών 
και των θαλάσσιων ζώων. 

http://www.panda.org/how_you_can_help/games

Στην διεύθυνση  
παρουσιάζεται ένα σύντομο βίντεο με το οποίο μπορούν τα παιδιά να καταλάβουν 
πόσο απαραίτητη είναι η ανακύκλωση, δηλαδή η επαναφορά ενός προϊόντος στον 
κύκλο της ζωής. Στο βίντεο παρουσιάζονται τα προβλήματα από την αλόγιστη 
κατανάλωση φυσικών πόρων και τα αντίστοιχα οφέλη από την ανακύκλωση των 
προϊόντων.  

http://www.youtube.com/watch?v=r_C0lQOJxFc&feature=related



από τον 
Μανώλη Βαρδάκη

Δεν είναι λίγες οι φορές όπου εμείς στην ΔΕΔΙΣΑ, 
μέσα στα πλαίσια μίας συζήτησης ή κουβέντας, 
έχουμε ακούσει τις φράσεις "σιγά να μην γίνεται 
ανακύκλωση" ή το ότι "όλα καταλήγουν στα 
σκουπίδια", είναι όμως αλήθεια;

Αφορμή για το παρόν άρθρο ήταν η επιστολή του 
προηγούμενου μήνα, μίας κυρίας η οποία εν ολίγοις 
μας έγραφε ότι, αντιλαμβανόμενη την σημασία της 
ανακύκλωσης και έχοντας την ως καθημερινό της 
μέλημα ανησυχούσε μήπως ο κόπος της ήταν Ένας στόλος από 9 απορριμματοφόρα (8 για τους 
άδικος με βάση αυτά που άκουγε για την κατάληξη μπλε κάδους και 1 για το γυαλί) της ανακύκλωσης, 
των ανακυκλώσιμων, ότι δηλαδή όλα πάνε στα εφοδιασμένος με σύστημα παρακολούθησης 
σκουπίδια! στόλου για βελτιστοποίηση των δρομολογίων,  

εκτελεί καθημερινά δρομολόγια, συλλέγοντας και 
Δεν είναι αλήθεια. Από το 2005 ξεκίνησε ένα 
οργανωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης στα Χανιά, 
μετά από υπογραφή σύμβασης που κάναμε με την 
Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(ΕΕΑΑ), για όλα τα υλικά (χαρτί-χαρτόνι, πλαστικά, 
τετραπάκ και μέταλλα) ενσωματώνοντας ένα 
πρόγραμμα διαλογής στην πηγή του χαρτιού που 
υπήρχε από το 1994 δυναμικό μεν, μειωμένων 
δυνατοτήτων δε. Η εκκίνηση ήταν τον Μάιο του 
2005 όταν τοποθετήθηκαν οι πρώτοι 350 μπλε 
κάδοι ανακύκλωσης στον Δήμο Χανίων. Σήμερα το 
πρόγραμμα της ανακύκλωσης διαθέτει ένα δίκτυο 
από 2.670 μπλε και κίτρινους (για το γυαλί) κάδους 
σε 22 Δήμους του Νομού Χανίων.

Καθημερινά πολίτες και επιχειρήσεις εναποθέτουν αδειάζοντας τους κάδους, μεταφέροντας το 
μέσα στους μπλε και κίτρινους κάδους (φωτ.1) ανακυκλώσιμο υλικό τους στο Εργοστάσιο 
ανακυκλώσιμα υλικά από χαρτί, χαρτόνι, διάφορα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 
πλαστικά, τετραπάκ, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο- που βρίσκεται στη θέση Κορακιά Ακρωτηρίου.  
μέταλλα και γυαλί με αποτέλεσμα το ταξίδι της Δρομολόγια που κάθε χρόνο αυξάνονται από τις 
ανακύκλωσης! απαιτήσεις, δηλαδή από την ανταπόκριση των 

Το Ταξίδι της 
Ανακύκλωσης
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πολιτών όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που 
ακολουθεί.

Κάποιοι συμπολίτες μας θεωρούν πως εδώ το ταξίδι 
της ανακύκλωσης τελειώνει και πως όλα πάνε στα 
σκουπίδια, ε! λοιπόν όχι! 
Τα απορριμματοφόρα ζυγίζονται στην είσοδο του 
εργοστασίου και αδειάζουν σε μία ειδική πλατεία.    
(φωτ. 3)

Με τη βοήθεια ενός μικρού φορτωτή τα υπόλοιπα 
ανακυκλώσιμα υλικά προωθούνται σε μία 
ανυψωτική ταινία που τα οδηγεί  στην αίθουσα της 
χειροδιαλογής. (φωτ. 5)

Σε αυτή την πλατεία γίνεται η μία πρώτη διαλογή Στην αίθουσα αυτή, εκατέρωθεν της μεταφορικής 
(εμείς την λέμε προδιαλογή) όπου διαλέγονται ταινίας που μεταφέρει τα υλικά, υπάρχει κατάλληλα 
μεγάλα κομμάτια χαρτονιού και λευκού πλαστικού εκπαιδευμένο προσωπικό της ΔΕΔΙΣΑ που 
φιλμ (διάφανα μεγάλα κομμάτια νάιλον). διαχωρίζει τα υλικά ανά είδος, χειρονακτικά. 

Από την χειροδιαλογή προκύπτουν οι εξής 
Σε αυτό το σημείο γίνεται και η απομάκρυνση κατηγορίες υλικών: λευκό χαρτί, χαρτόνι (μικρότερα 
σκουπιδιών ή υλικών που έχουν "λερωθεί" από κομμάτια που δεν έγινε η συλλογή τους στην 
σκουπίδια που τοποθέτησαν στους κάδους προδιαλογή), ανάμεικτο χαρτί (εφημερίδες, 
ανακύκλωσης κάποιοι "μη σκεπτόμενοι ή βιαστικοί" περιοδικά κ.ά., που δεν ανήκουν στις κατηγορίες 
συμπολίτες μας.  (φωτ. 4) του λευκού ή του χαρτονιού), τετραπάκ (την χάρτινη 
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συσκευασία υγρών τροφίμων από χυμούς, γάλατα, Η πρέσα για τα είδη του χαρτιού, των πλαστικών και 
κρέμες γάλακτος, κ.ά.), πλαστικό PET (από το τετραπάκ συμπιέζει τα υλικά τα δένει (γίνεται η 
μπουκάλια νερού, αναψυκτικών, απορρυπαντικών δεματοποίηση) δημιουργώντας "δέματα" που 
κ.ά.), πλαστικό PE-HDPE (πλαστικά από αποθηκεύονται ανά είδος στην μονάδα. 
καλλυντικά, απορρυπαντικά, κ.ά.), πλαστικό PP 
(πλαστικά τροφίμων, καφάσια, κ.ά.), ανάμεικτο 
πλαστικό φιλμ (πλαστικές σακούλες, κ.ά.) και λευκό 
πλαστικό φιλμ (μικρότερα κομμάτια από διάφανο 
νάιλον που δεν συλλέχθηκαν στην προδιαλογή).  
(φωτ. 6)

Τα υλικά που διαλέγουν οι χειροδιαλεκτές τα 
τοποθετούν σε μία χοάνη που οδηγεί σε ένα σιλό. 
Το σιλό αυτό (χώρος προσωρινής αποθήκευσης) 
μόλις γεμίσει αδειάζει σε μία μεταφορική ταινία που 
πηγαίνει το καθαρό και διαχωρισμένο υλικό στην 
πρέσα. Κάθε φορά μπορεί να ανοίξει μόνο ένα σιλό 
ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να "μπερδευτούν" 
διαφορετικά είδη μεταξύ τους.  (φωτ. 7) 

Όταν υπάρξουν οι απαραίτητες ποσότητες ανά 
υλικό γίνεται η φόρτωση τους και προωθούνται σε 
βιομηχανίες ανακύκλωσης.  (φωτ.8)

Εδώ θα ήθελα να κάνουμε μία παρένθεση και να 
κάνουμε μία αναφορά στην ανάγκη της 
καθαρότητας των υλικών και των διαχωρισμό τους. 
Ο μεγάλος διαχωρισμός δίνει και μια απάντηση 
στην ερώτηση κάποιων συμπολιτών μας γιατί δεν 
μπαίνουν ξεχωριστοί κάδοι (δηλαδή κάδος για τα 
πλαστικά, κάδος για χαρτί κάδος, για τα μέταλλα 
κ.ο.κ.). Αν "υποθέταμε" ότι θα είχαμε καθαρό υλικό 
(χωρίς σκουπίδια) στους κάδους θα υπήρχε ανάγκη 

6

8

Το Ταξίδι της 
Ανακύκλωσης



για την τοποθέτηση  τουλάχιστον 12 κάδων, μόνο διαδικασίας όπως σκουπίδια, κλειστές σακούλες 
για την ανακύκλωση. (που δεν μπόρεσαν να ανοιχτούν λόγο της 
Πέραν του ότι θα γεμίζαμε τους δρόμους με κάδους, γρήγορης διαδικασίας που υπάρχει στην 
θα υπήρχε απαίτηση για 12 τουλάχιστον χειροδιαλογή, καθώς καθημερινά έχουμε 
δρομολόγια απορριμματοφόρων ανακύκλωσης παραπάνω από 40 τόνους εισερχόμενο υλικό από 
ανά κάδο, αυξάνοντας τρομερά κόστος συλλογής την ανακύκλωση) και μη ανακυκλώσιμο υλικό σε 
και διαχείρισης των απορριμμάτων του τόπου μας. ειδικά container τα οποία αδειάζουν στον χώρο 

υγειονομικής ταφής.  (φωτ. 10)
Αλλά ας γυρίσουμε στην ξενάγηση του ταξιδιού 
μας.

Από την αίθουσα της χειροδιαλογής η μεταφορική 
ταινία οδηγεί, όσα υλικά δεν συλλέχθηκαν, σε 
μαγνήτες που μαζεύουν το λευκοσίδηρο 
(κονσέρβες. κ.ά.) και κατόπιν η ταινία συνεχίζει για 
τον αλουμινοδιαχωριστή. Ο αλουμινοδιαχωριστής 
διαχωρίζει μηχανικά το αλουμίνιο (κουτάκια από 
αναψυκτικά, μπύρες, κ.ά.). 
Στο εργοστάσιο υπάρχει ξεχωριστή πρέσα για τα 
μέταλλα που συλλέγονται από τους μαγνήτες και 
άλλη για το αλουμίνιο που προέρχεται από τον 
αλουμινοδιαχωριστή: πρέσες που συμπιέζουν τα 
υλικά σε "κύβους" - δέματα για ευκολότερη 
φόρτωση και μεταφορά τους.  (φωτ. 9)
Μετά και τον αλουμινοδιαχωριστή η μεταφορική 
ταινία καθοδηγεί τα υπολείμματα της όλης 

Σήμερα τα ανακυκλώσιμα υλικά που προκύπτουν 
από το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
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Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) πηγαίνουν σε διάφορα ανακύκλωσης, επιδιώκοντας παράλληλα την 
μέρη της Ελλάδος όπως στην Αττική (χαρτί, ένα καλύτερη τιμή. Καθημερινά έχουμε από ένα έως και 
μέρος των πλαστικών, τα μέταλλα και το γυαλί), στη οκτώ εξερχόμενα φορτία με υλικά. 
Θεσσαλονίκη (κάποια πλαστικά) και στο Ηράκλειο Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται η παραγωγή 
(πλαστικά).  της μονάδος για όλα τα υλικά τα τελευταία χρόνια.   

 
 

Μόνο έτσι μπορούν να πιστοποιηθούν οι ποσότητες 
για την ανακύκλωση, δηλαδή με την πώληση των 
υλικών σε αδειοδοτημένες-πιστοποιημένες εταιρίες 
και την κατάθεση των αντιγράφων τιμολογίων 
πώλησης σε ΕΕΑΑ και Υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Τα αποτελέσματα δηλαδή για την ανακύκλωση στον 
τόπο μας δεν προκύπτουν "όπως έχει ακουστεί από 
κάποιους", από το δικό μας μυαλό!

Εν κατακλείδι, είναι μεγάλο το ταξίδι της 
ανακύκλωσης όπως  μεγάλος είναι ο αγώνας που 
δίνουν οι εργαζομένοι στη ΔΕΔΙΣΑ για την επίτευξή 
του. 
Καθημερινά συλλέγουμε, μεταφέρουμε, διαλέγουμε 
και προωθούμε περισσότερους από 40 τόνους 
ανακυκλώσιμων υλικών. 
Μόνο τα υπολείμματα οδηγούνται για ταφή! 

Καθημερινός αγώνας που πραγματοποιείται από 
την ανταπόκριση των συμπολιτών μας και τους 
ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή τους!

Υποχρέωση μας είναι τα υλικά να κατευθύνονται σε 
αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες εταιρίες 
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από την Ερωφίλη Γαγάνη

Η Ορθόδοξος αρχιτεκτονικής βίλα Καζούλη. Ο σκοπός για τον 
Α κ α δ η μ ί α  οποίο δημιουργήθηκε, είναι η εύκολη πρόσβαση  
Κρήτης είναι του κοινού σε θέματα περιβαλλοντ ικής 
κο ι ν ω φ ε λ έ ς  πληροφορίας.  Από την διεύθυνση
ίδρυμα που http://www.ekpaa.greekregistry.eu/
ιδρύθηκε το μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες σχετικές με 
1 9 6 8  κ α ι  περιβαλλοντικούς δείκτες, περιβαλλοντικές 
εδρεύει στο εκθέσεις και νομοθεσία, όπως και το μητρώο 
Κ ο λ υ μ π ά ρ ι  εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και το μητρώο 
Κ ι σ σ ά μ ο υ  έκλυσης και μεταφοράς ρύπων.

Ν.Χανίων, κάνοντας πράξη την προώθηση του 
διαλόγου και έχοντας διοργανώσει 1965  συνέδρια 
από την ίδρυσή της. Το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη βρίσκεται στην 
Στα πλαίσια του χαρακτηρισμού του 2010, ως έτος κεντρική Κρήτη και διοικητικά ανήκει στους νομούς 
βιοποικιλότητας, η Ακαδημία οργανώνει διεθνές Ρεθύμνης και Ηρακλείου, καταλαμβάνοντας έκταση 
συνέδριο με τίτλο “Διατήρηση και ορθή χρήση των 1200 στρεμμάτων. Με την ίδρυσή του το 2001, 
άγριων φυτών και της βιοποικιλότητας” που θα γίνει εντάχθηκε στο Δίκτυο Γεωπάρκων και λίγο 
5-8 Μαίου 2010 στο συνεδριακό κέντρο της, με αργότερα στο Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων 
παράλληλη ημερήσια εκδρομή στο, μοναδικού της UNESCO. 
φυσικού κάλλους, Ελαφονήσι, είτε εναλλακτικά στο Προσφέρει πεζοπορικές αλλά και οδικές διαδρομές, 
φαράγγι της Σαμαριάς. Περισσότερες πληροφορίες για να μπορεί να απολαύσει κανείς τόσο την υψηλή 
στην διεύθυνση: http://www.oac.gr βιοποικιλότητα, όσο και τα μνημεία της ίδιας της γης, 

όπως εντυπωσιακές μορφές ανάγλυφου, 
πτυχώσεις, σπήλαια, βάραθρα και φαράγγια. 

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Επίσης ο επισκέπτης μπορεί να προμηθευτεί 
Ανάπτυξης αποτελεί ελληνικό κρατικό οργανισμό αξ ιόλογα χε ιροποίητα τοπικά προϊόντα 

(http://psiloritis-natural-park.gr)  

και στεγάζεται από το 2001, στην μοναδικής 



καθίσταται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας 
προσωπικό του νέου συνδέσμου που προκύπτει 
από τη συγχώνευση. Δεν γίνεται καμιά αναφορά για 
το προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών ΦΟΔΣΑ 
που λύονται.

Β.  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ακολουθούν οι θέσεις του Δικτύου για τη Διοικητική 
Μεταρρύθμιση "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", όπως αυτές Το Δίκτυο ΦοΔιΣΑ, συμφωνεί με τη γενική 
κατατέθηκαν (14/4/2010) στην Ειδική Μόνιμη κατεύθυνση του Προγράμματος Καλλικράτης για 
Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της δημιουργία λίγων και αποτελεσματικών ΦοΔΣΑ, με 
ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ, στο Υπουργείο μέγεθος ικανό να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα, την καλή 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία τους. 
Διακυβέρνησης, στην ΚΕΔΚΕ και σε λοιπούς Η πρόταση όμως για δημιουργία ενός ΦοΔΣΑ ανά 
φορείς .  περιφέρεια, δεν έχει λάβει υπ' όψη της τη σημερινή 

πραγματικότητα, τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων 
γεωγραφικών περιοχών της χώρας (π.χ. 

Α.  ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ νησιωτικές) και τα δρομολογημένα ήδη έργα 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων στα πλαίσια του 

Το μη οριστικοποιημένο προσχέδιο του τρέχοντος προγραμματικού πλαισίου.
Προγράμματος Καλλικράτης, το οποίο είδε το φως Η νομική μορφή του ενιαίου συνδέσμου, θεωρούμε 
της δημοσιότητας πριν λίγες μέρες, προβλέπει ότι δεν αποτελεί την κατάλληλη επιλογή, αν 
μεταξύ άλλων στο άρθρο 104, τη συγκρότηση ενός πραγματικά θέλουμε ΦοΔΣΑ που θα είναι 
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) αποτελεσματικοί και θα μπορούν να λειτουργούν οι 
σε κάθε περιφέρεια της χώρας. ίδιοι τα έργα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
Ο ΦοΔΣΑ αυτός προβλέπεται να έχει τη μορφή στην περιοχή τους. 
ενιαίου συνδέσμου (ΝΠΔΔ), στον οποίο θα Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι σύνδεσμοι 
συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι της ύδρευσης αποχέτευσης που είχαν ιδρυθεί κάποτε, 
περιφέρειας. Οι σύνδεσμοι και οι ανώνυμες α π έ τ υ χ α ν  π α τ α γ ω δ ώ ς  κ α ι  γ ι  α υ τ ό  
εταιρείες που έχουν ήδη συσταθεί ως φορείς αντικαταστάθηκαν από τις ΔΕΥΑ, που πραγματικά 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά τα θέματα αυτά. 
υποκαθίστανται απ' αυτόν. Οι μεν σύνδεσμοι Η εμπειρία ακόμα δείχνει ότι και οι σύνδεσμοι 
συγχωνεύονται οι δε ανώνυμες εταιρείες λύονται. απορριμμάτων, δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν 
Το μόνιμο προσωπικό καθώς και εκείνο με σχέση οι ίδιοι τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων και γι 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου αυτό οι περισσότεροι αναγκάσθηκαν να αναθέσουν 
χρόνου των συνδέσμων που συγχωνεύονται, τη λειτουργία τους σε ιδιώτες εργολάβους.  



Στις λίγες περιπτώσεις που μπόρεσαν να τα ΑΕ). Στη Θεσσαλία έχουμε τέσσερις νομούς που 
λειτουργήσουν με δικό τους προσωπικό τους, αυτό εξυπηρετούνται από τρεις μεγάλους ΦοΔΣΑ. Ο 
έ γ ι ν ε  μ ε  τ α  γ ν ω σ τ ά  π ρ ο β λ ή μ α τ α  συνολικός αριθμός των Επιχειρήσεων ΦοΔΣΑ που 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του τελικά θα ιδρυθούν, δεν θα είναι πολύ μεγαλύτερος 
δημοσίου. από τον αριθμό που προτείνει το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. 
Το ελάχιστο προτεινόμενο μέγεθος ενός ΦοΔΣΑ 

Γ.  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦοΔΣΑ" (στο μέγεθος ενός νομού), φαίνεται να είναι η 
καταλληλότερη επιλογή για τις νησιωτικές 

Να ιδρυθούν Επιχειρήσεις ΦοΔΣΑ, με νόμο ή π.δ. περιφέρειες της χώρας.
που θα εκδοθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Οι Επιχειρήσεις ΦοΔΣΑ, μπορούν να ασκήσουν 
Καλλικράτης ή και ανεξάρτητα απ' αυτό. σύγχρονη τιμολογιακή πολιτική για τις παρεχόμενες 
Οι Επιχειρήσεις ΦοΔΣΑ θα είναι νομικά πρόσωπα υπηρεσίες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, 
ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχα με τις ΔΕΥΑ. Στην στη βάση της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", με 
Επιχείρηση ΦοΔΣΑ θα μετέχουν υποχρεωτικά όλοι κριτήριο την ποσότητα των παραγόμενων 
οι Δήμοι που βρίσκονται στην περιοχή απορριμμάτων κι όχι στη βάση αυθαίρετων 
αρμοδιότητάς της. εισφορών, όπως συμβαίνει με τους ενιαίους 
Το ελάχιστο μέγεθος μιας Επιχείρησης ΦοΔΣΑ, θα συνδέσμους. 
αντιστοιχεί στο σύνολο των διαχειριστικών Η επιτυχημένη πορεία των ΔΕΥΑ, οδήγησε το 
ενοτήτων ενός νομού. Ο αριθμός τους ανά νομοθέτη να προβλέψει με το άρθρο 2, παρ. 1α του 
περιφέρεια, αποφασίζεται από την οικεία ν.1069/80, τη δυνατότητα ανάληψης από τις ΔΕΥΑ 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων. της αρμοδιότητας "συγκέντρωσης, μεταφοράς και 
Οι Επιχειρήσεις ΦοΔΣΑ θα υποκαταστήσουν τους διάθεσης των απορριμμάτων".
συνδέσμους και τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν 
ήδη συσταθεί ως φορείς διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), καθώς και όλους τους άλλους 
φορείς (υπηρεσίες δήμων, ΔΕΥΑ, δημοτικές 
επιχειρήσεις, κλπ) που σήμερα διαχειρίζονται έργα 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή 
ευθύνης τους.
Με το νόμο ή το π.δ. ίδρυσης των Επιχειρήσεων 
ΦοΔΣΑ, θα ρυθμίζονται και όλα τα θέματα 
υποκατάστασης, συγχωνεύσεων και μεταφοράς 
προσωπικού των σημερινών ΦοΔΣΑ.

 
Δ.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόταση μας, δεν σημαίνει ότι θα ιδρυθούν τόσοι 
ΦοΔΣΑ, όσοι και οι νομοί της χώρας. Υπάρχουν 
περιφέρειες (π.χ. Δυτική Μακεδονία, Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη) στις οποίες υπάρχει και 
λειτουργεί ήδη ένας μόνος ΦοΔΣΑ εξυπηρετώντας 
ολόκληρη την περιφέρεια (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, ΔΙΑΜΑΘ 



Καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις πολύ καλές εγκαταστάσεις καθώς και για το σημαντικό σας 
έργο. Το ερώτημα μου είναι το εξής, μένουμε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη και έχουμε κάποια παλαιά 
έπιπλα για πέταμα. Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσουμε για να τα πάρετε άμεσα; Ρωτώ γιατί την 
προηγούμενη εβδομάδα είχαμε βγάλει ένα στρώμα από την Δευτέρα και το πήρε η υπηρεσία σας την 
Τετάρτη ή Πέμπτη και δεν θέλουμε να μένει καιρό στο πεζοδρόμιο.

Σας ευχαριστώ πολύ,
Τσισκάκη Κατερίνα.

Χανιά 19/4/2010

Αγαπητή αναγνώστρια,

Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και κυρίως για την φιλοπεριβαλλοντική διάθεση που δείχνετε με το ερώτημα 
σας, ανησυχώντας για την παραμονή ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμιο. Αυτό δείχνει σεβασμό για το 
περιβάλλον, την πόλη και τους συμπολίτες σας. 
Η ΔΕΔΙΣΑ, κατόπιν ανάθεσης από το Δήμο Χανίων, υλοποιεί την αποκομιδή των άχρηστων ογκωδών 
αντικειμένων (έπιπλα, στρώματα, κλαδιά, ογκώδης ηλεκτρικές συσκευές, κ.ά.) και έχει καταρτίσει πρόγραμμα 
(χάρτης) χωρίζοντας την πόλη των Χανίων σε 5 περιοχές. Συνεργεία της Επιχείρησής μας περνάνε την Δευτέρα 
από Νέα Χώρα και παλαιά πόλη, την Τρίτη από Παχιανά, την Τετάρτη από Δικαστήρια και Αγ.Ιωάννη, την Πέμπτη 
από κέντρο, Κουμ Καπί και Λενταριανά και τέλος την Παρασκευή από Χαλέπα, ΣΟΔΥ και τον Αγιο Ματθαίο.
Στην δικιά σας περίπτωση που κατοικείτε στην περιοχή του Αγ.Ιωάννη, θα έπρεπε την Τρίτη το βράδυ να βγάλετε 
στο πεζοδρόμιο τα άχρηστα ογκώδη αντικείμενα σας, αφού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας (τουλάχιστον μία μέρα 
νωρίτερα) στο τηλέφωνο 28210-76666. 
Ακόμα και σε μη εργάσιμες μέρες και ώρες σε αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να αφήσετε μήνυμα σε τηλεφωνητή,  
αναφέροντας μας τη διεύθυνση που θα αποτεθούν τα αντικείμενα που θέλετε να συλλέξουμε (τη σωστή ημέρα), 
αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την περίπτωση να μη συλλεχθούν, λόγω του ότι για παράδειγμα δεν θα 
φαίνονται επειδή έχει παρκάρει μπροστά ένα μεγάλο όχημα, αλλά κυρίως την άσχημη εικόνα που παρουσιάζεται 
με την πολυήμερη παραμονή τους στον δρόμο.
Στην επόμενη σελίδα βλέπετε στο χάρτη του Δήμου Χανίων, τις μέρες που γίνεται η περισυλλογή ογκωδών 
αντικειμένων ανά περιοχή της πόλης.



Τετάρτη
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΧΙΑΝΑ - 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ

ΝΕΑ ΧΩΡΑ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
ΚΗΠΟΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 -ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ

ΧΑΛΕΠΑ - 
ΚΟΥΜΠΕΛΗ - ΣΟΔΥ

Τρίτη

Δευτέρα
Πέμπτη

Παρασκευή

Περισυλλογή Ογκωδών Αντικειμένων
(ενημερώστε τουλάχιστον μια μέρα πριν την ΔΕΔΙΣΑ στο τηλ. 28210 76666)



ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.(ΟΤΑ)
Γρηγορίου Ε' 50, 73135 Χανιά

τηλ. 2821 0 91888
e-mail : dedisa1@otenet.gr 

www.dedisa.gr


