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ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

e-περιοδικό της ΔΕΔΙΣΑ ΧΑΝΙΩΝ

10 πράγματα που ίσως δεν ξέρετε για τα

αιολικά πάρκα

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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Τα νέα μας στην αρχή του φετινού καλοκαιριού είναι εξίσου
ενδιαφέροντα είτε περνάνε στην ύλη του περιοδικού μας είτε όχι.
Το δυσερμήνευτο της πρότασης προσδοκά να περιγράψει την
έντονη κινητικότητα και την σκληρή και υπεύθυνη δουλειά που
γίνεται στο επίπεδο του σχεδιασμού σχετικά με τα θέματα ανάπτυξης
της επιχείρησης και μας απασχολούν ιδιαίτερα αυτή την χρονική
περίοδο. Τα θέματα αυτά αφορούν στις ανάγκες επέκτασης και τις
δυνατότητες βελτιστοποίησης των εγκαταστάσεων της ΔΕΔΙΣΑ,
συνεκτιμώντας τους διαθέσιμους πόρους και τις προθέσεις των
υπηρεσιών της Περιφέρειας και του ΥΠΕΚΑ, όσο και τις τεχνολογικές
εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το παζλ που δημιουργείται είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και ανεβάζει ψηλά τον βαθμό
υπευθυνότητας του επιστημονικού δυναμικού της ΔΕΔΙΣΑ.
Παράλληλα συνεχίζεται αμείωτο το ενδιαφέρον σε πολλά επίπεδα σχετικά με τις δραστηριότητες της ΔΕΔΙΣΑ, που
θέλει τις εγκαταστάσεις μας, πέρα από χώρος παραγωγής να είναι και χώρος επίσκεψης και ενημέρωσης, με
τελευταία σημαντική παρουσία μέχρι τον Ιούνιο, αυτή του αξιωματούχου της Ε.Ε. Jaques Poncet, προϊσταμένου της
διεύθυνσης Ι.3.
Παράλληλα το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α. κατακτά την θέση του στην συνείδηση των φορέων που εκπροσωπεί αλλά και
όλων των εμπλεκομένων στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Το συνέδριο του Δικτύου στην πανέμορφη
Ζάκυνθο με την ζεστή φιλοξενία των συναδέλφων του Φο.Δ.Σ.Α. Ζακύνθου, έφερε σε επαφή τα μέλη του δικτύου,
ανέδειξε την πλούσια δραστηριότητά μας και προσδιόρισε τους κοινούς μας στόχους, για τα δύσκολα θέματα που
μόνο με συλλογική και συστηματική προσπάθεια μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Αξιοσημείωτη όμως είναι και η πρόσκληση του δικτύου μας σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέτρο του
9,84 που διοργάνωσε το ''in.gr'' και ο ΣΕΒΙΑΝ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής
Αξιοποίησης) με θέμα ''Προκλήσεις και Πολιτικές για την Αττική'' παρουσία της Υπουργού ΥΠΕΚΑ κας Μπιρμπίλη,
του Δημάρχου Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη, Γενικών Γραμματέων, Δημάρχων της Αττικής και του προέδρου του
ΣΕΒΙΑΝ Αθ. Κατρή. Από το δίκτυο συμμετείχαμε ο συντονιστής και ψυχή του Δικτύου Μπάμπης Τσοκανής, Γεν. Δντής
της ΔΕΠΟΔΑΘ και ο γράφων ως Πρόεδρος του Δικτύου.
Αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι η αποστροφή της τοποθέτησής μου ότι ''το ανδραγάθημα του Μεγάλου
Αλεξάνδρου στο να κόψη τον Γόρδιο Δεσμό έγκειται στην αποφασιστικότητά του να αντιμετώπιση το πρόβλημα''.
Λευτέρης Κοπάσης
Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

Φίλες και φίλοι,
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε, στις 18 Μαΐου 2010, μέτρα για να
βελτιωθεί η διαχείριση των βιοαποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να
αξιοποιηθούν τα εξ αυτών σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.
Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, δεν επισημαίνονται κενά
πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να
παρεμποδίσουν τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες,
αλλά κρίνεται ότι η ήδη υφιστάμενη νομοθεσία για τα απόβλητα αποτελεί
εξαιρετικό υπόβαθρο για την προηγμένη διαχείριση των αποβλήτων
βιολογικής προέλευσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει διάφορες δράσεις προτεραιότητας,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η αυστηρή επιβολή των στόχων που αφορούν την απομάκρυνση των
βιοαποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων και άλλες διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για τα
απόβλητα με τις οποίες επιδιώκεται να αποδοθεί προτεραιότητα στην καθιέρωση χωριστών συστημάτων
συλλογής. Ήδη, υψηλής αποτελεσματικότητας συστήματα τα οποία βασίζονται στο διαχωρισμό των επιμέρους
κατηγοριών των βιοαποβλήτων χρησιμοποιούνται στην Αυστρία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, το
Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, την Καταλονία στην Ισπανία και ορισμένες περιφέρειες της Ιταλίας, σύμφωνα με την
ανακοίνωση της Επιτροπής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει ότι η λιπασματοποίηση (κομποστοποίηση) και η αναερόβιος χώνευση
προσφέρουν τις πλέον πολλά υποσχόμενες εναλλακτικές λύσεις από περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιά για
την αντιμετώπιση των βιοαποβλήτων. Ωστόσο, σημαντική προϋπόθεση αποτελεί τα υλικά με τα οποία
τροφοδοτούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες να είναι καλής ποιότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό μπορεί
να επιτευχθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων.
Στο Νομό Χανίων, που διαθέτουμε Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης, ήδη προχωράμε
μέσω χρηματοδοτούμενου προγράμματος στη ξεχωριστή διαλογή βιοαποβλήτων από σημειακές πηγές
παραγωγής οργανικών αποβλήτων σε μεγάλες ποσότητες (ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις χονδρικής
εμπορίας νωπών φρούτων και λαχανικών, κ.ά.), αλλά προχωράμε και σε σχεδιασμό πιλοτικής εφαρμογής
διαλογής στην πηγή, των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του μπλε και κίτρινου κάδου αρχικά, αλλά και των
βιοαπαοβλήτων που παράγονται στα νοικοκυριά και τα καταστήματα εστίασης στην Παλιά Πόλη των Χανίων και
ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκριση των πολιτών.
Έτσι συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, στην παραγωγή καλής ποιότητας προϊόντων
λιπασματοποίησης (κόμποστ) και θα έχουμε θετικές επιπτώσεις στην εξυγίανση του εδάφους και στην
επιβράδυνση της απώλειας της βιοποικιλότητας.
Με εκτίμηση,
Δρ Θεοχαρούλα Μυλωνάκη
Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. A.E. (ΟΤΑ)

από τη Μαρία Φλεμετάκη

Μια περίοδος πολλών δραστηριοτήτων!
07/05 - 03/06/2010 : Έρευνα για την ανακύκλωση
Πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίων με κύριο
στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι κάτοικοι των Χανίων και
κάποιων όμορων Δήμων είναι ενημερωμένοι για την
Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
Η έρευνα υλοποιήθηκε με ιδίους πόρους και μέσα της
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), υπό την επιστημονική επιμέλεια του
Επίκουρου Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Αμπελιώτη, Τμήμα
Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκόπειου
Πανεπιστήμιου, αμισθί, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.
Κάποια συνοπτικά στοιχεία για την έρευνα και πρώτα σχόλια
σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας δίνονται στις επόμενες
σελίδες.
10/05 - 11/06/2010 : Δράσεις Ευαισθητοποίησης της
μαθητιώσας νεολαίας για την ανακύκλωση
Πλούσιο το πρόγραμμα και σε θέματα ευαισθητοποίησης της
μαθητιώσας νεολαίας. Αυτό το δίμηνο οι δράσεις ενημέρωσης
επικεντρώθηκαν σε μαθητές νηπιαγωγείων: πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα νηπιαγωγεία των Κατσιφαριανών
και του Πασακακίου του Δήμου Ελ. Βενιζέλου, των Καλυβών και
της Πλάκας του Δήμου Αρμένων και στα Λειβάδια του Δήμου
Χανίων. Κάποιες από τις επισκέψεις συνέπεσαν (όχι τυχαία) με
τον εορτασμό του τέλους της σχολικής χρονιάς, όπου
παρουσιάστηκαν από τους μικρούς μαθητές "σκετσάκια" και
δρώμενα σχετικά με την ανακύκλωση. Καλές Διακοπές!
Περισσότερες φωτογραφίες στη στήλη μας "Περιβαλλοντική
Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση".
02-03/06/2010: Αρχαιρεσίες εκλογής Μελών Δ.Σ. Σωματείου
και Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων
Στις 02 & 03/06/2010 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του
Σωματείου των εργαζομένων της ΔΕΔΙΣΑ για την εκλογή των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των αντιπροσώπων στο
Εργατικό Κέντρο Χανίων και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία

Πρασίνου του Δήμου Χανιών διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων
με κεντρική εκδήλωση στις 5 Ιουνίου το απόγευμα, στο θερινό
δημοτικό κινηματογράφο "Κήπος".
Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) με
ομιλία της Προέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης, κας
Θεοχαρούλας Μυλωνάκη με θέμα την κομποστοποίηση, καθώς
και με λειτουργία περίπτερου όπου διατίθετο κόμποστ στους
πολίτες και πληροφόρηση από στελέχη της επιχείρησης για την
ωφελιμότητά του (και υπό βροχή!).

Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
μελών της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων
της ΔΕΔΙΣΑ. Στους νεοεκλεγέντες ευχόμαστε μια δημιουργική
θητεία!
05/06/2010: Παγκόσμια Ημέρας Περιβάλλοντος
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου, το τμήμα Περιβάλλοντος και

07/06/2010: Εκδήλωση για την πορεία προγράμματος της
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) στο πλαίσιο του Ε.Ο.Χ.
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010, ώρα 19:00 στο
ξενοδοχείο ΑΚΑΛΗ η εκδήλωση - ενημέρωση για την πορεία του
προγράμματος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου: ΕΡΓΟ: EL 0031 "Βελτιστοποίηση Ανάκτησης &
Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών
Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε
Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές". Στόχος της
εκδήλωσης ήταν να ακουστούν προτάσεις και να συζητηθούν

τετραήμερων εκδηλώσεων υπό το γενικό τίτλο " Ανακαλύψτε την
πόλη μας: Τα Χανιά αλλιώς", που πραγματοποιήθηκαν στα
Χανιά στις 18-21 Ιουνίου, από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων
Χανίων και την ομάδα XIA MASS με την ευγενική υποστήριξη
του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής.

ενδεχόμενοι τρόποι αξιοποίησης και διάθεσης του κόμποστ
που παράγεται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης &
Κομποστοποίησης Χανίων από επαγγελματίες του χώρου
(γεωπόνους, δασολόγους, εμπόρους εδαφοβελτιωτικών,
ανθοκαλλιεργητές, φυτωριούχους, καλλιεργητές, κ.λπ.)
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι: Νικολαϊδης Νικόλαος:
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου
Κρήτης, Δ/ντής Εργαστηρίου Υδρογεωχημικής Μηχανικής και
Αποκατάστασης Εδαφών,
Μανιός Θρασύβουλος: Επίκουρος Καθηγητής, Επικεφαλής
Εργαστηρίου Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών
Αποβλήτων Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ΑΤΕΙ Κρήτης,
Μυλωνάκη Θεοχαρούλα: Πρόεδρος της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ),
Αντιδήμαρχος Χανίων.
19/06/2010: Ανακαλύψτε την πόλη μας: Τα Χανιά αλλιώς …
με την ανακύκλωση
Οι δημόσιοι χώροι και οι δυνατότητες για μια περισσότερο
βιώσιμη και ανθρώπινη πόλη, βρέθηκαν στο επίκεντρο

Στη διαδραστική αυτή συνάντηση, δημιουργικών ομάδων και
νέων αρχιτεκτόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό
τον επανα-προσδιορισμό του ανοικτού δημόσιου χώρου (ppublic), πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση από τη ΔΕΔΙΣΑ
στο πάρκο Ειρήνης & Φιλίας.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση
των πολιτών σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, τόσο
του πράσινου, όσο και των μπλε και κίτρινων κάδων.
Προβλήθηκαν video με τη διαδρομή των απορριμμάτων από
τους πράσινους και μπλε κάδους, την επεξεργασία και διάθεσή
τους. Διατέθηκε compost, καθώς και πληροφοριακό υλικό.

23 - 25/06/2010: Συμμετοχή της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) στην
Τεχνική Συνάντηση για τη Διαχείριση Απορριμμάτων Επίσκεψη στο ΕΜΑΚ & ΧΥΤ Χανίων

Στις 23/06/2010 πραγματοποιήθηκε Τεχνική Συνάντηση για τον
Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης,
στο πλαίσιο της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης και Νησιών Αιγαίου (2325/06/2010). Η Συνάντηση οργανώθηκε από την Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης και συμμετείχαν και
στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επικεφαλής τον προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Ι.3, κ. Jacques Poncet. Στη συνάντηση συμμετείχε
η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ως ο αρμόδιος ΦοΔΣΑ Ν. Χανίων.

Επ' ευκαιρία της Συνεδρίασης, στις 25/06/2010 ο κ. Poncet,
συνοδευόμενος από στελέχη της Διεύθυνσής του και της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης,
πραγματοποίησε επίσκεψη στον Κουρουπητό, ώστε να ιδεί την
αποκατεστημένη χαράδρα, αλλά και να επισκεφτεί το ΕΜΑΚ και
ΧΥΤ Χανίων και να ενημερωθεί για την πορεία της
ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων στο
Ν. Χανίων.
24 - 26/06/2010: 4η Πανελλήνια Σύνοδος ΦοΔΣΑ

ΕΡΓΑ", όπου, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε το ΔΣ του Δικτύου
να παραμείνει με τη σημερινή του σύνθεση.
Ακολουθούν στις επόμενες σελίδες η εναρκτήρια ομιλία του
Προέδρου του ΔιΦοΔιΣΑ, κ. Κοπάση, σχετικά δημοσιεύματα
για τα θέματα που αναλύθηκαν στη Σύνοδο, καθώς και τα
αποτελέσματα αυτής.
Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Δίκτυο ΦοΔιΣΑ) πραγματοποίησε, στη Ζάκυνθο, την 4η
Πανελλήνια Σύνοδο του -στις 24, 25 & 26 Ιουνίου 2010-, με
θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ

30/06/2010: Συμμετοχή της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) στο
ΟΣΑΑ Παλιάς Πόλης Χανίων
Η ΔΕΔΙΣΑ συμμετέχει στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής
Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Παλιάς Πόλης Χανίων, που υποβλήθηκε
από το Δήμο Χανίων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
Π.Ε.Π. Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013, με δράσεις
διαλογής στην πηγή (σπίτι/κατάστημα/κ.ά.) των παραγόμενων
απορριμμάτων και ανακύκλωσης με εφαρμογή καινοτόμων -για
τα ελληνικά δεδομένα- μεθόδων συλλογής απορριμμάτων
(πόρτα - πόρτα). Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η μείωση
παραγομένων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) απορριμμάτων προς διάθεση σε ΧΥΤ. Οι δράσεις
ανακύκλωσης, έχουν σχεδιασθεί ειδικά για την περιοχή αυτή με
την έντονη ιδιαιτερότητά της, των στενών δρόμων (σοκάκια
ουσιαστικά, με βαθμίδες σε κάποια σημεία) και την ουσιαστική
έλλειψη επαρκών -προσβάσιμων από απορριμματοφόρα δημόσιων κοινόχρηστων χώρων συλλογής απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών (για την τοποθέτηση κάδων
συλλογής).

«XANI TIKA NEA»,
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Κομποστοποίηση για βελτίωση εδαφών
Στη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των εδαφών της Κρήτης -με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τις αγροτικές καλλιέργειες- μπορεί να οδηγήσει η χρήση του
κομπόστ, που παράγει η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΔΕΔΙΣΑ), αξιοποιώντας τα στερεά απόβλητα, που καταλήγουν στο εργοστάσιο
απορριμμάτων, στην Κορακιά Ακρωτηρίου.
Αυτό επισημάνθηκε χθες στη διάρκεια ενημερωτικής
εκδήλωσης που διοργάνωσε η ΔΕΔΙΣΑ, σε συνεργασία
με την Περιφέρεια Κρήτης, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Χανίων, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης, το
Νορβηγικό Ινστιτούτο Bioforsk και τη ΔΕΥΑ Χανίων, για
την πορεία του προγράμματος: «Βελτιστοποίηση
ανάκτησης και κομποστοποίησης του οργανικού
κλάσματος των στερεών αποβλήτων και αποτελεσματική
αξιοποίηση του κομπόστ σε αγροτικές και
περιβαλλοντικές εφαρμογές», στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΙΣΑ, Λευτέρης
Κοπάσης, επεσήμανε, σε δηλώσεις του, ότι «η χώρα μας
µ
σήμερα αντιμετωπίζει μια μεγάλη οικονομική κρίση.
Κατάπολλούς, αυτή η κρίση οφείλεται στο ότι για πολλά
χρόνια ζούσαμε με δανεικά. Ο κίνδυνος να συμβεί το ίδιο
και με το περιβάλλον είναι ορατός.
Η προσπάθεια της ΔΕΔΙΣΑ να αξιοποιήσει τα στερεά απόβλητα για την
παραγωγή εδαφοβελτιωτικού είναι μια προσπάθεια που χρειάζεται τη
συμμετοχή και την αρωγή όλων των σχετικών φορέων».
Ο κ. Κοπάσης πρόσθεσε ότι «τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ σοβαρή
προσπάθεια από τη ΔΕΔΙΣΑ στο να παραχθεί εδαφοβελτιωτικό από την
αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων, που παράγονται στον Νομό Χανίων.
Πράγματι, έχουμε θεαματικά αποτελέσματα, μοναδικά σε επίπεδο χώρας.
Πουθενά αλλού στην Ελλάδα δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Παρ’ όλα αυτά, με
αυτό το πρόγραμμα του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, δίνεται η
δυνατότητα βελτιστοποίησης του παραγόμενου προϊόντος και της
αξιοποίησής του σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορες ποιότητες σε τοπικό
επίπεδο. Σε αυτό έγκειται και η αναφορά ότι χρειάζεται η συμμετοχή όλων των
σχετικών φορέων για να προάγουν και να χρησιμοποιήσουν ένα πολύ καλό
προϊόν».
Από την πλευρά του, ο καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του
Πολυτεχνείου Κρήτης, Νίκος Νικολαΐδης, υπογράμμισε ότι «αυτό που
θέλουμε να δείξουμε είναι η ανάγκη να βελτιώσουμε τα εδάφη μας. Στην
Ελλάδα είτε λόγω αγροτικών πρακτικών είτε λόγω κλιματικών αλλαγών,
έχουμε υποβαθμίσει τα εδάφη σε πάρα πολύ σημαντικό επίπεδο. Αν
κοιτάξουμε στον κάμπο των Χανίων βλέπουμε την εύφορη κοιλάδα, την οποία
τη χτίσαμε. Και αντ’ αυτής ανεβήκαμε στα βουνά και τα καλλιεργήσαμε. Είναι
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σημαντικό, για να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε στην εύφορη γη, να
προσθέσουμε οργανική ύλη.
Αυτό που θα γίνει τώρα με το κομπόστ είναι μόνο ένα μικρό μέρος της
προσπάθειας να φέρουμε οργανική ύλη πίσω στο έδαφος για να μπορέσουμε
να ξανακάνουμε γόνιμα τα εδάφη μας. Να μειώσουμε τη διάβρωση που έχουν
και να βελτιώσουμε το προϊόν που παράγουν».
Ο κ. Νικολαΐδης τόνισε, ακόμη, ότι «η ποιότητα του κομπόστ, για να βελτιώσει
το έδαφος, είναι πάρα πολύ καλή. Στο πρόγραμμα αυτό θα προσπαθήσουμε
να φτιάξουμε διάφορες ποιότητες κομπόστ, με τη λογική ότι θα υπάρχει η
ποιότητα του κομπόστ που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν λίπασμα. Όχι
μόνο ανάλογα το έδαφος, αλλά ανάλογα με το τι υλικό μπαίνει μέσα για να
βγει η καλύτερη ποιότητα κομπόστ που θα είναι σε επίπεδο λιπάσματος».
Τέλος, ο αναπληρωτής καθηγητής στο ΤΕΙ Κρήτης, Μανιός Θρασύβουλος
σημείωσε ότι «σε μια περιοχή που συνεχίζει και έχει καθαρά γεωργικό
χαρακτήρα, όπως είναι η μεγαλύτερη πλειονότη τα της έκτασης των Χανίων
και της υπαίθρου γενικότερα σε όλη την Κρήτη, ένα πρόγραμμα που στοχεύει
στη βελτίωση των εδαφών είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν είναι ο άμεσος
στόχος η βελτίωση των εδαφών, είναι ο έμμεσος στόχος. Πρώτα είναι η
βελτίωση του κομπόστ και στη συνέχεια η χρήση του.
Αλλά για τη γεωργία στην Κρήτη είναι το άλφα και το ωμέγα. Είναι μια
σωτήρια λέμβος, υποθέτω, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη γεωργική
μας παραγωγή».

«XANIΩTIKA NEA»
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦοΔιΣΑ

Βιώσιμη διαχείριση
στερεών αποβλήτων
Η διαμόρφωση και
προώθηση της
πρότασης του
Δικτύου των
Φορέων
Διαχείρισης
Στερεών
Αποβλήτων
(ΦοΔιΣΑ), για ένα
Εθνικό Σχέδιο
δράσης με στόχο την
ολοκληρωμένη και
βιώσιμη διαχείριση
των στερεών
αποβλήτων, με
συγκεκριμένα έργα,
στα χρονικά πλαίσια
του ΕΣΠΑ,
επισημάνθηκε κατά
την διάρκεια της
4ης Πανελλήνιας
Συνόδου του
Δικτύου, που
πραγματοποιήθηκε
στη Ζάκυνθο, με
θέμα "Διαχείριση
Απορριμμάτων Απαντήσεις με
έργα".

Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

Πραγματοποιήθηκε στη Ζάκυνθο η
4η Σύνοδος με τη συμμετοχή και της ΔΕΔΙΣΑ

Στην Σύνοδο - που συνδιοργανώθηκε από
το Δίκτυο ΦοΔιΣΑ και τον Σύνδεσμο
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων
Νομού Ζακύνθου - εξετάστηκαν ακόμη τα
προβλήματα που ανακύπτουν από το νέο
θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας
των Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων, όπως αυτό διαμορφώθηκε με
το Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Στα συμπεράσματα της Συνόδου
καταγράφεται η στήριξη του συνόλου των
ΦοΔιΣΑ στο προτεινόμενο από το Δίκτυο, Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών
Αποβλήτων και καλούνται η Διυπουργική Επιτροπή αλλά
και τα συναρμόδια υπουργεία (κυρίως ΥΠΕΚΑ και ΥΠΕΣ),
να προχωρήσουν στην υιοθέτηση και άμεση υλοποίηση
του. Επίσης καταγράφεται η εμμονή του Δικτύου, στη θέση
του σχετικά με τη νομική μορφή των ΦοΔιΣΑ. Το Δίκτυο
επιμένει στην ανάγκη δημιουργίας Επιχειρήσεων ΦοΔιΣΑ
της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρεί τελείως
άστοχη και αναποτελεσματική την επιλογή του
προγράμματος Καλλικράτης για δημιουργία ΦοΔιΣΑ με τη
μορφή Συνδέσμων (ΝΠΔΔ). Το Δίκτυο, όπως
επισημάνθηκε, θα παρουσιάσει πολύ σύντομα, σχέδιο
νόμου αναφορικά με τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας
των Επιχειρήσεων ΦοΔιΣΑ, που θα κατατεθεί στην
κυβέρνηση και στα κόμματα της Βουλής. Χαρακτηριστικά,
στην εισήγησή του ο κ. Λευτέρης Κοπάσης, Διευθύνων
Σύμβουλος της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ και Πρόεδρος του Δικτύου
Φο.Δι.Σ.Α., επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι "σήμερα στους
Φο.Δι.Σ.Α. έχουμε όραμα και στόχους, στρατηγικό
σχεδιασμό και επιχειρησιακό σχέδιο. Οι απαιτήσεις που
διαμορφώνονται για την λειτουργία μας είναι υψηλές, για
την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων και συμμετέχουμε στην προσπάθεια
διαμόρφωσης επικαιροποιημένου Εθνικού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Απορριμμάτων και λειτουργικών
Περιφερειακών Σχεδιασμών ΠΕΣΔΑ, ακολουθώντας την
διοικητική μεταρρύθμιση του προγράμματος
«Καλλικράτης» όπως και αν τελικά διαμορφωθεί, παρότι
ψηφίστηκε.

Διαθέτουμε άρτιες και καταρτισμένες επιστημονικές
ομάδες, πιστοποιημένες τεχνικές υπηρεσίες και άριστο και
εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό. Σήμερα έχουμε
την γνώση και την εμπειρία κατασταλαγμένη περισσότερο
από κάθε άλλη φορά, για την αξιοποίηση των διαθέσιμων
πόρων Κοινοτικών και Εθνικών μέσω του ΕΣΠΑ, ή
ιδιωτικών, ώστε μέσα από ορθολογικές και δοκιμασμένες
τεχνολογικά λύσεις να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Μέσα σε
αυτό το πλέγμα - συνέχισε- εμείς προτείνουμε την επιλογή
των Φο.Δι.Σ.Α. ως το όχημα που θα οδηγήσει στην νέα
εποχή σχετικά με την διαχείριση των Απορριμμάτων στην
χώρα μας, για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, για τον
εξορθολογισμό στην διαχείριση (Χ.Υ.Τ. Υπολειμμάτων), για
το ξερίζωμα των κακών εγκατεστημένων πρακτικών
(ΝΙΜΒΥ), και επιτέλους για να «πιάσει» η χώρα μας τις
ευρωπαϊκές επιδόσεις και να προστατευτεί το περιβάλλον
του τόπου μας, με σύνθετα πλέον έργα αξιοποίησης των
Στερεών Αποβλήτων".
Καταλήγοντας ο κ. Κοπάσης, τόνισε ότι "απευθυνόμαστε
προς τους πολίτες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να τους
ενημερώσουμε και να τους ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με
τις τεχνολογικές επιλογές, τις τεχνικές λύσεις, τον τρόπο
λειτουργίας, την αποτελεσματικότητα, το κόστος, τον τρόπο
συμμετοχής τους και δεσμευόμαστε απέναντί τους για την
προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
Επεξεργαζόμαστε -πρόσθεσε- τις λύσεις, προτείνουμε και
είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε καθοριστικά στην
υλοποίησή τους σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης των
απορριμμάτων, της μείωσης της παραγωγής, της
επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, της
αξιοποίησης και της ασφαλούς διάθεσης.
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… για τα αιολικά πάρκα
από την Ερωφίλη Γαγάνη
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) είναι μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων για την παραγωγή
ενέργειας. Η αιολική ενέργεια -προερχόμενη από τον θεό της μυθολογίας Αίολο-, παράγεται από την εκμετάλλευση
των ανέμων.
Συστηματική και οργανωμένη εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας συναντάμε στο κρητικό τοπίο, ήδη από τον 19ο
αιώνα. Το οροπέδιο του Λασιθίου, με πάνω από 10.000 ανεμόμυλους ισχύος 7.000 γεωργαλίδικων αλόγων,
αποτέλεσε το 1ο παγκοσμίως αιολικό πάρκο.
Η αιολική ενέργεια δεν εξαντλείται. Είναι ωστόσο συμπληρωματική λύση (και δεν υποκαθιστά) στην ρυπογόνο
παραγωγή από λιγνίτη - λύση για την αποφυγή εισαγωγής ενέργειας, ενίσχυση της ανεξαρτησίας αλλά και της
ενεργειακής αποκέντρωσης.
Ένα αιολικό πάρκο αποτελείται από μερικές δεκάδες ανεμογεννήτριες που μετατρέπουν την αιολική σε ηλεκτρική
ενέργεια, είναι ένας μικρός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, που όμως δεν εκλύει αέριους ρύπους στην ατμόσφαιρα.
Ωστόσο, το γεγονός ότι ο άνεμος είναι μία χρονικά μεταβαλλόμενη πηγή ενέργειας, που μπορεί να ακινητοποιήσει
τις ανεμογεννήτριες για ημέρες (λόγω άπνοιας ή πολύ δυνατού αέρα), το μέγιστο της απόδοσης ενός αιολικού
πάρκου, είναι το 30% της δυναμικότητάς του.
Η αποδοχή ή μη των αιολικών πάρκων από τις τοπικές κοινωνίες προϋποθέτει αντικειμενική πληροφόρηση
σχετικά με τα οφέλη και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, συγκριτικά πάντα με τις συμβατικές μονάδες
παραγωγής.
Ο στόχος διείσδυσης των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας κατά 20% έως το 2020, με ταυτόχρονη
κατά 20% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής αερίων ρύπων (20-20-20), φαίνεται δύσκολο να
επιτευχθεί όταν σήμερα αγγίζει μόλις το 2%.
Από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών είναι η απώλεια δασικού πλούτου και η
αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ δευτερεύοντα είναι η αύξηση του θορύβου και των ηλεκτρομαγνητικών
παρεμβολών.
Με την πρόσφατη νομοθεσία του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Ν.3851/2010) επιχειρείται η κάλυψη της μεγάλης απόστασης μεταξύ
αίτησης και αδειοδότησης από 1-5 χρόνια, σε 10-12 μήνες, μέσω της δυνατότητας διενέργειας παράλληλων
διαδικασιών.
Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και χωροθέτηση αυτών των μονάδων με σεβασμό στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, ενημέρωση-συμμετοχή των πολιτών και σε καμία περίπτωση ανεξέλεγκτη ανάπτυξη
αιολικών πάρκων μεγάλης κλίμακας.

Έρευνα
για την
ανακύκλωση
από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
από τη Μαρία Ε. Φλεμετάκη

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. προχώρησε σε υλοποίηση έρευνας με
κύριο στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι κάτοικοι
των Χανίων και κάποιων όμορων Δήμων τους είναι
ενημερωμένοι για τις διαδικασίες Ανακύκλωσης
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που
λειτουργούν στο δήμο που κατοικούν και αν
συμμετέχουν.
Συγχρόνως, η έρευνα αποσκοπούσε στο να
παρέχει ενημέρωση στους ερωτώμενους, μέσω
κάποιων ειδικά σχεδιασμένων ερωτήσεων, αλλά και
στο να δημιουργήσει προβληματισμούς και να
ευαισθητοποιήσουμε για κάποια θέματα.
Η περίοδος διενέργειας της έρευνας ήταν:
07/05/2010 - 03/06/2010, σε κατοίκους των Δήμων
Χανίων, Ακρωτηρίου, Σούδας, Ελ. Βενιζέλου.
Συμπληρώθηκαν 406 ερωτηματολόγια από το
γενικό πληθυσμό των Δήμων αυτών, καθώς και 408
από μαθητές Β' τάξης Λυκείου (αξιοποιήσιμα 401).
Τα συμπεράσματα, μεταξύ άλλων, υποδεικνύουν
ότι οι πολίτες είναι ευαισθητοποιημένοι, τόσο σε
θέματα ανακύκλωσης, όσο και σε θέματα
επαναχρησιμοποίησης/ελαχιστοποίησης
αποβλήτων, αλλά και στο γεγονός ότι δεν γίνεται
πλέον ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων στο Ν.
Χανίων. Για παράδειγμα, σε ερώτημα που
αφορούσε στο εάν γνωρίζουν ότι λειτουργεί
Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και
Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) και Χ.Υ.Τ. στα Χανιά
το 65% απάντησαν ότι το γνωρίζουν, το 35%
απάντησαν ότι δεν το γνωρίζουν ενώ κανένας, από
τα άτομα του δείγματος του γενικού πληθυσμού, δεν
δήλωσε αδιάφορος για τη ύπαρξη και λειτουργία του
εργοστασίου.
Η έρευνα υλοποιήθηκε με ιδίους πόρους και μέσα
της Α.Ε. (ΟΤΑ) μετά από παραίνεση, αλλά και

προσωπική επιμέλεια της Προέδρου της
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., κας Χαράς Μυλωνάκη, υπό την
επιστημονική επιμέλεια του Επίκουρου Καθηγητή κ.
Κωνσταντίνου Αμπελιώτη, Τμήμα Οικιακής
Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκόπειου
Πανεπιστήμιου, αμισθί, τον οποίο ευχαριστούμε
θερμά.
Θα πραγματοποιηθεί επίσημη - δημόσια
παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των
συμπερασμάτων της έρευνας στο άμεσο μέλλον,
καθώς αναμένουμε τις τελικές επισημάνσεις από
τον Καθηγητή κ. Αμπελιώτη και στο επόμενο τεύχος
του e-περιοδικού μας θα υπάρχει αναλυτικό
αφιέρωμα.
Η έρευνα αυτή θα χρησιμοποιηθεί σαν πλατφόρμα
προβληματισμού αλλά και εκκίνησης σχεδιασμού
δράσεων, ώστε να αξιοποιηθούν βέλτιστα τα
συμπεράσματα που θα προκύψουν.

από την
Ερωφίλη Γαγάνη

Περί περιβαλλοντικής εκπαίδευσης …
Επόμενη της Μόσχας συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποιήθηκε το 1992 στο Rio de Janeiro. Διαπίστωση της
συνάντησης κορυφής, ήταν ότι η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βρίσκεται σε διαφορετική φάση εξέλιξης στις διάφορες
χώρες και αυτό οφείλεται τόσο στο πολιτικό τους σύστημα, όσο και στις πολιτισμικές τους επιδράσεις. Ολόκληρη την δεκαετία του 1990
πραγματοποιήθηκε σειρά εθνικών και διεθνών συναντήσεων, για την προώθηση των εκπαιδευτικών προτάσεων του Rio.
Η ιστορία του συμβόλου της ανακύκλωσης ξεκινά το 1970, όταν η εταιρεία
Container Corporation of America, η τότε μεγαλύτερη εταιρεία ανακύκλωσης
χαρτιού, διεξήγαγε διαγωνισμό για την δημιουργία σχεδίου που θα συμβόλιζε την
διαδικασία της ανακύκλωσης.
Το βραβείο κέρδισε -ανάμεσα σε 500 σχέδια- ο
Gary Anderson, από το Τμήμα Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας. Το
σχέδιό του αποτελείτο από τρία τόξα σε κυκλική
δεξιόστροφη πορεία και βασίστηκε στην
ανακάλυψη από τον August Ferdinand Mobious,
μαθηματικού του 19ου αιώνα, της λωρίδας που
διπλωμένη μία φορά και ενωμένη στις άκρες της,
σχηματίζει μία συνεχόμενη μονόπλευρη
επιφάνεια.
Αργότερα το πρωτότυπο σχέδιο της ανακύκλωσης
βελτιώθηκε από τον Bill Lloyd, ώστε στο κέντρο του
να εμφανίζεται το περίγραμμα ενός έλατου.
Η ταινία ή λωρίδα του Mobius (ταυτόχρονη επινόηση με τον Listing) είναι ένα ιδιότυπο μαθηματικό
αντικείμενο που εντυπωσιάζει με την απλότητά του, ενώ έχει γίνει πηγή έμπνευσης πλήθους
καλλιτεχνών.
Ο ίδιος ο Gary Anderson σε συνέντευξή του στο περιοδικό Resource Recycling δήλωσε το Μάιο του
1999: "Το σύμβολο σχεδιάστηκε ως μία ταινία του Mobious για να συμβολίσει την συνέχεια μέσα σε μία
πεπερασμένη οντότητα. Τα βέλη δίνουν κατεύθυνση στο σύμβολο.
Ήθελα να συνδυάζει τη δυναμικότητα αλλά και τη στασιμότητα.".
Η CCA ενώ ήθελε να χρησιμοποιήσει το σύμβολο ως εμπορικό της σήμα,
τελικώς το παραχώρησε για δημόσια χρήση. Έτσι σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως και με διάφορες
παραλλαγές, συμβολίζοντας τα ανακυκλώσιμα υλικά (αυτά που μπορούν να ανακυκλωθούν) και τα
ανακυκλωμένα (τα προϊόντα ανακύκλωσης). Χρησιμοποιείται επίσης και για άλλα υλικά πέραν του
χαρτιού για το οποίο δημιουργήθηκε, όπως το πλαστικό, το αλουμίνιο, το γυαλί, κ.λπ.

από το
Μανώλη Βαρδάκη

Ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών!

1

Μέσω των φωτογραφιών που ακολουθούν, μπορούμε να δούμε τις δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης, σε θέματα ανακύκλωσης και καθαριότητας περιβάλλοντος, που πραγματοποιήθηκαν σε
Νηπιαγωγεία του Νομού μας, καθώς οι μαθητές τους ήταν οι πρωταγωνιστές αυτό το δίμηνο.
Όπως λέει και η κινέζικη παροιμία: Μια εικόνα (φωτογραφία στην περίπτωσή μας)… Χίλιες λέξεις!
Νηπιαγωγείο Καλυβών Δήμου Αρμένων

Νηπιαγωγείο Πλάκας Δήμου Αρμένων

Ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών!
Νηπιαγωγείο Λειβάδια του Δήμου Χανίων
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Νηπιαγωγείο Κατσιφαριανών Δήμου Ελ. Βενιζέλου- εορτασμός λήξης της σχολικής χρονιάς
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Ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών!

Νηπιαγωγείο Κατσιφαριανών
Δήμου Ελ. Βενιζέλου
Εορτασμός λήξης
της σχολικής χρονιάς

Νηπιαγωγείο Πασακακίου Δήμου Ελ. Βενιζέλου - Εορτασμός λήξης της σχολικής χρονιάς

Ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών!

Νηπιαγωγείο Πασακακίου
Δήμου Ελ. Βενιζέλου
Εορτασμός λήξης
της σχολικής χρονιάς

Από τη μεριά μας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι στους λιλιπούτιους μαθητές.

από την Ερωφίλη Γαγάνη

Ο Ευρωπαϊκός στόχος
του 20-20-20 για την
αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και
την αύξηση της
ενεργειακής ασφάλειας,
αφορά σε τρεις
απαιτήσεις έως το 2020,
στην μείωση των
εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% κάτω από τα επίπεδα του
1990, στην μείωση κατά 20% της χρήσης πρωτογενούς
ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα μέσω της
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και στην κατά 20%
συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) στο
ενεργειακό ισοζύγιο.
Πως οι Α.Π.Ε. μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη του
φιλόδοξου αυτού στόχου; Δείτε το παρακάτω video:
http://www.openscience.gr/el/video/ο-ευρωπαϊκός-στόχοςτου-20-20-20-για-το-περιβάλλον
Το Green Project αποτελεί εθελοντική πρωτοβουλία μίας
ομάδας ειδικών επιστημόνων και καλλιτεχνών, που
δημιουργήθηκε το 2008 με στόχο την αφύπνιση της
περιβαλλοντικής συνείδησης, μέσω της καλλιτεχνικής
δημιουργίας.
Το 2008, αποστολή της πρωτοβουλίας πραγματοποίησε το
ταξίδι Αθήνα-Πεκίνο "Από τους δρόμους του μεταξιού στους

δρόμους της ενέργειας" και κατέγραψε μέσα από 30.000
φωτογραφίες και 40 ώρες ντοκιμαντέρ στους πιο σημαντικούς
σταθμούς της διαδρομής, τις εφαρμογές βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής και την χρήση των Α.Π.Ε.
Επόμενο ταξίδι, Αθήνα-Κέιπ Τάουν "Ο μαύρος πολιτισμός της
πράσινης ενέργειας", με σκοπό την καταγραφή των τοπικών
υδροηλεκτρικών και γεωθερμικών σταθμών, αιολικών
πάρκων, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
Για 10η χρονιά διοργανώθηκε το διεθνές festival
κινηματογράφου και εικαστικών τεχνών ecofilms, 22-27
Ιουνίου στην Ρόδο.
1ο βραβείο ταινίας μεγάλου μήκους απέσπασαν τα "Όνειρα
σκουπιδιών" της Αιγύπτιας Mai Iskander μία ιστορία με τους
Zabbaleen, τους βασιλιάδες των σκουπιδιών στο Κάιρο και τα
όνειρα τριών εφήβων που εργάζονται στο μεγαλύτερο
σ κ ο υ π ι δ ό τ ο π ο
τ ο υ
π λ α ν ή τ η
(http://www.vimeo.com/11300810). To 2ο βραβείο
μοιράστηκαν οι "Μπανάνες" του Σουηδού Fredrik Gertten
(νομικό θρίλερ του άνισου αγώνα των εργαζομένων ενάντια
στην μεγαλύτερη φρουτοπαραγωγική εταιρεία
http://vimeo.com/4497137 ) και ο "Πλανόδιος" των Eduardo de
la Serna, Lucas Marcheggiano, Adriana Yurcovich (περιπέτεια
ενός περιπλανώμενου κινηματογραφιστή στην Αργεντίνικη
επαρχία, http://www.youtube.com/watch?v=EBJwsnmNvjo ).

Η ενιαία και σταθερή θέση του συνόλου των
Φορέων μέσα από το Δίκτυο είναι η καλλίτερη
εγγύηση για την επίλυση των προβλημάτων μας
Συνεχίζει να είναι μεγάλη η κινητικότητα του Δικτύου των
Φο.Δ.Σ.Α. με παρεμβάσεις σε θέματα που άπτονται των
σκοπών του.
Το κυρίαρχο όμως γεγονός του τελευταίου διμήνου είναι η 4η
Πανελλήνια Σύνοδος του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε στις
24, 25 & 26 Ιουνίου 2010 στη Ζάκυνθο, με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΡΓΑ".
Κεντρικά ζητήματα της 4ης Πανελλήνιας Συνόδου, που
συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο ΦοΔιΣΑ και το Σύνδεσμο
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων Νομού Ζακύνθου,
ήταν:
- Η εξέταση των προβλημάτων που ανακύπτουν από το νέο
θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, όπως αυτό διαμορφώθηκε
με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.
- Η διαμόρφωση και προώθηση της πρότασης του Δικτύου για
ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, με συγκεκριμένα έργα,
στα χρονικά πλαίσια του ΕΣΠΑ.
Στη Σύνοδο συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΦοΔιΣΑ,
εκπρόσωποι υπουργείων, της ΚΕΔΚΕ, της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων της Ζακύνθου,
εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, κλπ.
Στα συμπεράσματα της Συνόδου καταγράφεται η στήριξη του
συνόλου των ΦοΔιΣΑ στο προτεινόμενο από το Δίκτυο, Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των
Στερεών Αποβλήτων και καλούνται η Διυπουργική Επιτροπή
αλλά και τα συναρμόδια υπουργεία (κυρίως ΥΠΕΚΑ και
ΥΠΕΣ), να προχωρήσουν στην υιοθέτηση και άμεση
υλοποίησή του.
Επίσης, στα συμπεράσματα της Συνόδου καταγράφεται η
εμμονή του Δικτύου, στη θέση του σχετικά με τη νομική μορφή
των ΦοΔιΣΑ. Το Δίκτυο επιμένει στην ανάγκη δημιουργίας
Επιχειρήσεων ΦοΔιΣΑ της πρωτοβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκησης. Θεωρεί τελείως άστοχη και αναποτελεσματική

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 και στόχο έχει την υποστήριξη
των Φορέων σε θέματα που άπτονται του
αντικειμένου δράσης τους.....................
Στόχος του Δικτύου και των Φορέων που
μετέχουν σ' αυτό, όπως αποτυπώθηκε στην
4η Πανελλήνια Σύνοδο της Ζακύνθου, δεν
είναι η διεκδίκηση συντεχνιακών ή
συνδικαλιστικών ωφελημάτων, αλλά η
προβολή επεξεργασμένων και πρακτικών
προτάσεων για την υλοποίηση μιας
ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων στη χώρα μας.
την επιλογή του προγράμματος Καλλικράτης για δημιουργία
ΦοΔιΣΑ με τη μορφή Συνδέσμων (ΝΠΔΔ). Το Δίκτυο, θα
παρουσιάσει πολύ σύντομα, σχέδιο νόμου αναφορικά με τον
τρόπο σύστασης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων ΦοΔιΣΑ,
που θα κατατεθεί στην κυβέρνηση και στα κόμματα της
βουλής.
Σας παραθέτουμε την εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του
Δι.Φο.Δι.Σ.Α., κ. Κοπάση Ε., που σηματοδότησε και το πνεύμα
της Συνόδου, τα αποτελέσματα αυτής καθώς και επιστολή πρωτοβουλία του Δι.Φο.Δι.Σ.Α. σχετική με τη σύνταξη σχεδίου
νόμου, με αντικείμενο το "Θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και
λειτουργίας Επιχειρήσεων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων των ΟΤΑ".

4η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Φο.ΔΙ.Σ.Α.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 24, 25, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
"ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΡΓΑ''
Η πρωτοβουλία των Φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με τη μορφή Συνδέσμου ή Α.Ε., με
παρεμφερή λειτουργία και ομοειδές αντικείμενο την
διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, για
την δημιουργία του Δικτύου των Φο.Δ.Σ.Α., ξεκίνησε
με την γνώση ότι δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος γι
αυτόν που δεν ξέρει που πηγαίνει.

Εναρκτήρια ομιλία
Είναι έκδηλη η ικανοποίηση όλων μας για την
πραγματοποίηση της 4ης συνόδου των Φο.Δι.Σ.Α.
στην πανέμορφη Ζάκυνθο. Η ομορφιά του νησιού
είναι ανεξάντλητη, οι εκπλήξεις
που μας
επιφυλάσσει πολλές και οι αντιθέσεις έντονες. Οι
πανέμορφες, γεμάτες μυστήριο και μαγεία σπηλιές,
οι γαλήνιες αμμουδερές αγκάλες, οι πεντακάθαρες
θάλασσες, οι απέραντες αμμουδιές, τα δασωμένα
βουνά, οι μεγαλόπρεποι βράχοι, τα μυρωδάτα
περιβόλια, οι καταπράσινοι κάμποι, το καλό και
υγιεινό κλίμα και η ζεστασιά των ανθρώπων κάνουν
την Ζάκυνθο ιδιόμορφη και πολυσύνθετη, και
προσελκύει όλο και περισσότερους θαυμαστές.
Το νησί έχει επίσης την τύχη να έχει το Φο.Δ.Σ.Α.
Ζακύνθου και τους ανθρώπους του, που είναι
γνωστοί στον χώρο μας για τις ευαισθησίες τους για
το περιβάλλον, για τις γνώσεις τους σχετικά με την
διαχείριση των ΑΣΑ, και την υπευθυνότητα με την
οποία χειρίζονται την αποστολή τους.
Έτσι η Ζάκυνθος θα παραμείνει περιβαλλοντικά
καθαρή, ελκυστική για τους επισκέπτες της και
ευχάριστη για τους κατοίκους της.

Η 4η επανάληψη της συνόδου μας, δικαιώνει την
ίδρυση του Δικτύου, η συμμετοχή όλων εμάς
επιβεβαιώνει την ανάγκη της συνέχισης της δράσης
μας και το επίπεδο της διοργάνωσης αναδεικνύει την
σημαντικότητα των προβληματισμών μας.
Θέλουμε να ξεφύγουμε από το δόγμα ότι ο Σίσυφος
ήταν ευτυχισμένος και φιλοδοξούμε οι απαντήσεις
να δοθούν με έργα παραγωγικά και χρήσιμα.
Η συζήτηση για τους Φο.Δ.Σ.Α. ξεκίνησε τότε που
διαπιστώθηκε πόσο μεγάλο ήταν το πρόβλημα και
πόσο δύσκολο ήταν να λυθεί.
Το πρόστιμο για τον περίφημο Κουρουπητό, η
συνεχιζόμενη και σήμερα οριζόντια καταγγελία για
τους ΧΑΔΑ, οι στόχοι πίσω από τους οποίους
ασθμαίνουμε, σηματοδότησαν την ανάγκη για
ενέργειες που δεν τελειώνουν στην κατασκευή ενός
δημόσιου έργου αλλά στην αποτελεσματική
λειτουργία του.
Σήμερα στους Φο.Δ.Σ.Α. έχουμε όραμα και στόχους,
στρατηγικό σχεδιασμό και επιχειρησιακό σχέδιο. Οι
απαιτήσεις που διαμορφώνονται για την λειτουργία
μας είναι υψηλές, για την ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ και
ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και
συμμετέχουμε στην προσπάθεια διαμόρφωσης
ε π ι κ α ι ρ οπο ι η μ έ ν ο υ Ε θ ν ι κ ο ύ Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ
Διαχείρισης Απορριμμάτων και λειτουργικών
Περιφερειακών Σχεδιασμών ΠΕΣΔΑ,
ακολουθώντας την διοικητική μεταρρύθμιση του
προγράμματος ''Καλλικράτης'' όπως και αν τελικά
διαμορφωθεί, παρότι ψηφίστηκε.
Διαθέτουμε άρτιες και καταρτισμένες επιστημονικές
ομάδες, πιστοποιημένες τεχνικές υπηρεσίες και
άριστο και εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.
Σήμερα έχουμε την γνώση και την εμπειρία
κατασταλαγμένη περισσότερο από κάθε άλλη φορά,
για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων

Κοινοτικών και Εθνικών μέσω του ΕΣΠΑ, ή
ιδιωτικών, ώστε μέσα από ορθολογικές και
δοκιμασμένες τεχνολογικά λύσεις να φτάσουμε στο
αποτέλεσμα.
Μέσα σε αυτό το πλέγμα εμείς προτείνουμε την
επιλογή των Φο.Δ.Σ.Α. ως το όχημα που θα
οδηγήσει στην νέα εποχή σχετικά με την διαχείριση
των Απορριμμάτων στην χώρα μας, για την
αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, για τον εξορθολογισμό
στην διαχείριση (ΧΥΤ υπολειμμάτων), για το
ξερίζωμα των κακών εγκατεστημένων πρακτικών
(ΝΙΜΒΥ), και επιτέλους για να ''πιάσει'' η χώρα μας
τις ευρωπαϊκές επιδόσεις και να προστατευτεί το
περιβάλλον του τόπου μας, με σύνθετα πλέον έργα
αξιοποίησης των Στερεών Αποβλήτων.
Απευθυνόμαστε προς τους πολίτες και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση για να τους ενημερώσουμε
και να τους ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με τις
τεχνολογικές επιλογές, τις τεχνικές λύσεις, τον
τρόπο λειτουργίας, την αποτελεσματικότητα, το
κόστος, τον τρόπο συμμετοχής τους και
δεσμευόμαστε απέναντί τους για την προστασία και
την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
Τροφοδοτούμε συστηματικά και αδιάλειπτα
την πολιτική ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων, τις
αντίστοιχες δομές των πολιτικών κομμάτων, τις
αρμόδιες επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων, την
Αυτοδιοίκηση, με ουσιαστικές προτάσεις για κάθε
σημαντικό θέμα διαχείρισης απορριμμάτων, με την
γνώση του άμεσου χειριστή και την υπευθυνότητα
του αποδέκτη του αποτελέσματος.
Επεξεργαζόμαστε τις λύσεις, προτείνουμε
και είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε καθοριστικά
στην υλοποίησή τους σε όλα τα επίπεδα
διαχείρισης των απορριμμάτων, της μείωσης της
παραγωγής, της επαναχρησιμοποίησης και της
ανακύκλωσης, της αξιοποίησης και της ασφαλούς
διάθεσης.
Δ ε ν δ ι σ τ ά ζο υ μ ε ν α π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε
ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, όπως την
διαχείριση και άλλων κατηγοριών αποβλήτων σαν
τα αγροτικά, τα μη επικίνδυνα βιομηχανικά, τα υλικά
εκσκαφών και κατεδαφίσεων, δηλαδή να
ξεπεράσουμε τις στρεβλώσεις με τον διαχωρισμό
των αποβλήτων σε αστικά και μη, αλλά και να

προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα στο
καθεστώς τιμολόγησης και είσπραξης των τελών
διαχείρισης στην αρχή pay as you throw, από τον
πολίτη ξεπερνώντας τους αναχρονισμούς της
είσπραξης μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ,
πράγμα που θα αποτελέσει ένα τεράστιο βήμα για
την ικανοποίηση της αρχής της πρόληψης, δηλαδή
της μείωσης παραγωγής των απορριμμάτων.
Η ευθύνη όλων μας, φορέων και πολιτείας θα είναι
μεγάλη εάν χαθεί μία ακόμα ευκαιρία.
Εάν ισχύει ότι η οικονομική κρίση που ζούμε στην
χώρα μας οφείλεται στο ότι ζούσαμε για χρόνια με
δανεικά, αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να
επαληθευτεί με το περιβάλλον, που δυστυχώς
ακόμα και σήμερα το υποβαθμίζουμε και το
σπαταλούμε.
Ξέρετε ότι οι ομιλίες είναι βολικά τοποθετημένες
στην μέση, κάπου ανάμεσα στη σκέψη και την
δράση, από όπου συχνά υποκαθιστούν και τις δύο.
Ο τίτλος της Συνόδου δηλώνει ότι δεν δικαιολογείται
πλέον καμία ανοχή. Έχουμε υποχρέωση να
δικαιώσουμε τον ρόλο μας και να διεκδικήσουμε την
δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκομένων, οι
οποίοι ο καθένας για τους δικούς του λόγους
αδρανεί ή καθυστερεί. Πίσω από τις κλειστές
πόρτες συζητάμε συνέχεια για όσα δεν γίνονται.
Σύμφωνα με τον Μολιέρο "δεν είμαστε υπεύθυνοι
μόνο γι αυτά που κάνουμε αλλά και γι αυτά που δεν
κάνουμε", ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα χέρια από τις
τσέπες, μόνο έτσι θα μας ακούσουν!
Καλή επιτυχία στο συνέδριό μας!
Λευτέρης Κοπάσης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc
Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), Χανιά,
www.dedisa.gr
Πρόεδρος Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α., www.dyfodisa.gr

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
4ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ Φο.Δι.Σ.Α.
Η 4η Πανελλήνια Σύνοδος των ΦοΔιΣΑ, που
έγινε στη Ζάκυνθο, από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου
2010, αποφασίζει:
1). Εγκρίνει τον απολογισμό δράσης και τον
οικονομικό απολογισμό του Δικτύου, όπως αυτός
καταρτίσθηκε και παρουσιάσθηκε από το ΔΣ του
Δικτύου.
2). Τη σύνταξη σχεδίου νόμου με τη βοήθεια της
ΕΕΤΑΑ ΑΕ και τη συνδρομή του ΥΠΕΣ με
αντικείμενο το "Θεσμικό Πλαίσιο ίδρυσης και
λειτουργίας των Επιχειρήσεων ΦοΔιΣΑ".
3). Την προώθηση της πρότασης του Δικτύου,
αναφορικά με το "Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για
την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών
Αποβλήτων" σε όλους τους εμπλεκόμενους και
συναρμόδιους φορείς και κυρίως στην Κυβέρνηση,
με στόχο να υιοθετηθεί και να υλοποιηθεί άμεσα.
4).Εγκρίνει τα υπόλοιπα στοιχεία του
προγραμματισμού της επόμενης χρονιάς και
συγκεκριμένα την προώθηση θεμάτων, όπως :
- Η απελευθέρωση των προσλήψεων τακτικού
προσωπικού για τους ΦοΔιΣΑ, αφού πολλοί από
αυτούς παραλαμβάνουν καινούργια έργα και δεν
διαθέτουν παλαιό προσωπικό.
- Η τροποποίηση της οδηγίας του Υφυπουργού
Εσωτερικών και η αποδοχή της εμπειρίας στους
ΦοΔιΣΑ, για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου &
έργου.
- Η υλοποίηση της σύμβασης υποστήριξης, το
αντικείμενο της οποίας έχει ολοκληρωθεί, μεταξύ
της ΕΕΤΑΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών που
αφορά τη σύνταξη οριζόντιων κανονισμών των
Φορέων, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη
δημιουργία ιστοσελίδας.
- Η υλοποίηση της δέσμευσης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, προκειμένου να δοθεί στους
Φορείς το λογισμικό λειτουργίας των ΧΥΤΑ, το
οποίο αποτελεί εργαλείο για τη σωστή λειτουργία
και έλεγχο των έργων, σύμφωνα με τον οδηγό
ελέγχου και λειτουργίας των ΧΥΤΑ που έχει
εκπονήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ.
- Η προετοιμασία συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου,

της ΕΕΤΑΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών για την
περιγραφή των αντικειμένων νέας σύμβασης
υποστήριξης των φορέων από το Υπουργείο
Εσωτερικών, με φορέα υλοποίησης την ΕΕΤΑΑ.
- Η παρέμβαση των Υπουργείων στις Περιφέρειες,
για την ένταξη ώριμων έργων των Φορέων στα
χρηματοδοτικά προγράμματα και η άμεση
χρηματοδότηση μελετών αποκατάστασης των
ΧΑΔΑ.
- Η εγγραφή και των υπολοίπων ΦοΔιΣΑ στο
Δίκτυο, ασχέτως εάν διαθέτουν έργα διαχείρισης
αποβλήτων.
- Η ολοκλήρωση της υπογραφής και η κατάθεση
στο πρωτοδικείο του καταστατικού του Δικτύου.
5). Το ΔΣ του Δικτύου παραμένει με την σημερινή
του σύνθεση, το αργότερο μέχρι τη διεξαγωγή της
επόμενης Συνόδου ή μέχρι τη διεξαγωγή της
ε π ό μ εν η ς Γεν ι κ ή ς Σ υν έλ ευ σ η ς , πο υ θ α
ακολουθήσει την έγκριση του καταστατικού.
6). Αποφασίζεται η διεξαγωγή της 5ης Πανελλήνιας
Συνόδου του Δικτύου στην Κοζάνη.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
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Υπόψη
κου Ράλλη Γκέκα,
Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ
ΑΘΗΝΑ

Θέμα: "Σύνταξη πρότασης νόμου"
Αγαπητοί φίλοι,
Σε συνέχεια προφορικής συζήτησης επί του θέματος, αλλά και σχετικής απόφασης της 4ης Πανελλήνιας
Συνόδου στη Ζάκυνθο, σας γνωστοποιούμε ότι το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Δίκτυο Φο.Δι.Σ.Α.), επιθυμεί να αναθέσει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τη σύνταξη σχεδίου νόμου, με αντικείμενο και
τίτλο "Θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρήσεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των ΟΤΑ".
Οι επιχειρήσεις αυτές θα είναι ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης κατ' αναλογία προς
τις ΔΕΥΑ του ν.1069/80 και θα αποτελέσουν τη μετεξέλιξη των σημερινών Φο.Δι.Σ.Α.
Επιθυμία του Δικτύου Φο.Δι.Σ.Α., είναι η εργασία αυτή να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν και πάντως όχι
αργότερα από το τέλος Αυγούστου.
Παρακαλούμε για την απάντησή σας, τον προσδιορισμό της αναγκαίας δαπάνης και τη διευκρίνιση κάθε
άλλου σχετικού ζητήματος.
Με εκτίμηση,
Εσωτ. Διανομή
1/. Χρον. Αρχείο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.

Για τη διεκπεραίωση:
Χαράλαμπος Τσοκανής,
Γεν. Διευθυντής ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε,
Συντονιστής Δικτύου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Για τη ΔΕΚΡ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΠΑΣΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθυντής

30/05/2010
Αγαπητές κυρίες /αγαπητοί κύριοι,
Θα ήθελα να ρωτήσω για το σήμα της ανακύκλωσης.
Πριν λίγες ημέρες, η κόρη μου (μαθήτρια λυκείου) με ερώτησε για το αν γνωρίζω ποιο είναι και της
απάντησα δύο βέλη μέσα σε ένα κύκλο και μου απάντησε ότι είναι τρία βέλη. Παρατηρώντας κάποιες
συσκευασίες παρατήρησα ότι υπάρχουν τελικά και τα δύο σήματα - ποιο όμως είναι της ανακύκλωσης και τι
σημαίνει το δεύτερο σήμα;
Μ. Φασαράκη
Μουρνιές

Αγαπητή αναγνώστρια,
Το σήμα της ανακύκλωσης, που έχει επικρατήσει διεθνώς και υποδηλεί ότι το προϊόν αυτό (ή η συσκευασία)
μπορεί να ανακυκλωθεί όταν υπάρχει επάνω σε ένα προϊόν / συσκευασία, αποτελείται από τρία τόξα σε κυκλική
δεξιόστροφη πορεία τα οποία, συνήθως, σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Συχνά εντός του τριγώνου, που σχηματίζουν
τα τρία βέλη, θα παρατηρήσετε κάποιο νούμερο ή κάποια γράμματα που υποδηλούν το είδος του υλικού από το
οποίο είναι φτιαγμένο το προϊόν (π.χ. αλουμίνιο, πλαστικό-πολυαιθυλένιο, κ.λπ.).
Όταν σε ένα προϊόν/συσκευασία υπάρχει το σήμα της ανακύκλωσης -τα τρία βέλη που σχηματίζουν τρίγωνο- μέσα
σε ένα κύκλο υποδηλεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί (σε κάποιο ποσοστό) για την παραγωγή του ανακυκλωμένες
πρώτες ύλες (π.χ. ανακυκλωμένο χαρτί, ανακυκλωμένο πλαστικό, κ.λπ.). Όταν υπάρχει μέσα στο σήμα και κάποιος
αριθμός σε ποσοστό, τότε δηλώνεται το ποσοστό των ανακυκλωμένων υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Βέβαια, έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται και διάφορα, παρεμφερή ή μη, σήματα για την ανακύκλωση από
διάφορους φορείς (π.χ. στην Ταϊβάν και στην Ιαπωνία), αλλά τα τρία τόξα σε κυκλική δεξιόστροφη πορεία που,
συνήθως, σχηματίζουν ένα τρίγωνο θεωρείται ότι έχουν τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα διεθνώς.
Το σήμα με τα δύο βέλη μέσα σε ένα κύκλο (green dot) θα το παρατηρήσετε επάνω σε συσκευασίες μόνο. Η αλήθεια είναι
ότι πολλοί συγχέουν το σήμα της ανακύκλωσης με το green dot, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης. Η παρουσία του green dot σε
μια συσκευασία δηλώνει ότι έχει γίνει οικονομική συνεισφορά -για τη συγκεκριμένη συσκευασία- για την ανακύκλωση της
σε ένα αδειοδοτημένο Σύστημα, όπως αυτό της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) στην Ελλάδα.
Δεν υποδηλεί, ούτε πρέπει να συγχέεται το σήμα ως ένδειξη ανακυκλωσιμότητας ή μη του υλικού της συσκευασίας. Είναι απλά μια
ένδειξη ότι αυτός που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά (ο παραγωγός) έχει φροντίσει να τηρεί τη σχετική νομοθεσία για τη διαχείριση
των αποβλήτων συσκευασίας που παράγει η κατανάλωση του προϊόντος του και συνεισφέρει οικονομικά για την ανάκτηση και
ανακύκλωσή τους.
Υπεύθυνος Απάντησης:
Μ.Ε.Φλεμετάκη, flemetaki@dedisa.gr
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ &
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ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.
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