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3η Πανελλήνια Σύνοδος Φο.Δ.Σ.Α.

Βλέπεται την γεωστατική τροχιά στα 36.000 χιλ πάνω από την γη όπου οι δορυφόροι 
συγχρονίζονται με την ταχύτητά της για διάφορες χρήσης. Υπολογίζονται σήμερα σε 362 
ενεργούς  και  12.457  ανενεργούς,  ενώ  τα  διαστημικά  σκουπίδια  λείψανα  ανθρώπινων 
έργων  μεταξύ  1-10cm υπολογίζονται  σε  300.000  ενώ  τα  μικρότερα  από  1cm είναι 
δισεκατομμύρια. 

Η σημειολογία της φωτογραφίας δεν είναι  ότι  η  ΔΕΔΙΣΑ ή οι  Φο.Δ.Σ.Α.  μπορούν  να 
επεκτείνουν την δραστηριότητά τους στο διάστημα, είναι ότι συζητώντας για ρύπανση του 
διαστήματος μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για σκεπτικισμούς 
σχετικά  με  την  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  στην  γη,  και  ότι 
χρειάζονται άμεσες λύσεις και τολμηρές αποφάσεις τώρα. Αυτές τις λύσεις καλούνται να 
τις πάρουν οι τοπικές κοινωνίες και να τις εφαρμόσουν οι Φο.Δ.Σ.Α. 

Καλωσορίζουμε  το  μεγαλύτερο  γεγονός  της  χρονιάς  στην  διαχείριση  των  Στερεών 
Αποβλήτων  στην  Ελλάδα.  Συμβαίνει  σήμερα,  εδώ,  και  ο  λόγος  είναι  απλός,  σήμερα 
βρίσκονται εδώ οι πρωταγωνιστές οι άνθρωποι των Φο.Δ.Σ.Α. και οι συνεργάτες μας. 

Θα μου επιτρέψετε μια σύντομη παρουσίαση της ΔΕΔΙΣΑ της Διαδημοτικής Επιχείρησης 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Ν. Χανίων, την ομάδα μας αποτελούν η διοίκηση, 
οι  εργαζόμενοι,  οι  Δήμοι  και  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  και  οι  Χανιώτες,  όλοι  άκρως 
απαραίτητοι για τα περιβαλλοντικά καθαρά Χανιά.
  
Η διοίκηση έχει όραμα, στόχους και πάθος για την επιτυχία και οι εργαζόμενοι, ένας ένας 
ενημερωμένοι συνεργάτες, μοιραζόμαστε την προοπτική της επιχείρησης, ξεπερνάμε τις 
πολλές δυσχέρειες σε ένα περιβάλλον έντονα κινητικό, απρόσμενο αλλά και προκλητικό, 
ξεπερνάμε ένα ένα τα εμπόδια χωρίς τίποτα να καταφέρνει να μας σταματήσει. Χτίσαμε 
μαζί  περισσότερες από 200 νέες θέσεις εργασίας απαραίτητες για την προστασία του 
περιβάλλοντος  και  την  κοινωνία,  και  εδραιώσαμε  μια  επιχείρηση  κοντά  10  φορές 
μεγαλύτερη από αυτή που ιδρύθηκε το 1993. Τιμούμε όμως αυτή την στιγμή και όλους 
όσους  συνέβαλαν  στην  προσπάθεια,  Μπάμπης  Σοφιανός,  Μανόλης  Γκαζής,  Ευτύχης 
Δασκαλάκης,  Παύλος Καρεφυλάκης, αλλά και την Ν.Α. Χανίων για την υλοποίηση των 
υποδομών που λειτουργούμε.      

Οι Δήμοι μέτοχοι και οι δήμαρχοι ο Κυριάκος Βιρβιδάκης και ως πρόεδρος της ΤΕΔΚ, ο 
Μανόλης Κεμεσίδης, ο Γιάννης Περάκης, ο Μανόλης Σταματάκης, ο Γιώργος Τσαπάκος, ο 
Ξενοφών  Αρναντωνάκης,  ο  Μανόλης  Στρατουδάκης,  ελπίζουμε  μέχρι  τέλους  και  ο 
Γιώργος Τζαγκαράκης, όπως και οι άλλοι 10 Δήμαρχοι των Δήμων που εξυπηρετούνται 
και  τα  Δημοτικά  τους  Συμβούλια,  αναγνωρίζουν  το  υψηλό  επίπεδο  υπηρεσιών, 



αποδέχονται  το  κόστος  και  επιδιώκουν  μεγαλύτερη  προστασία  του  περιβάλλοντος  και 
προωθούν τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης θεσμικά και τεχνολογικά. 

Οι  πολίτες  είναι  η  πλατιά  βάση που μας εμπιστεύεται,  κάνει  πράξη τα  μηνύματα  που 
εκπέμπουμε, συμμετέχει, και απαιτεί σπρώχνοντας μας να επεκτείνουμε την δράση μας 
και να βελτιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα για τα καθαρά Χανιά, για να ξεπλύνουμε την 
εθνική  ντροπή  του  Κουρουπητού  που  για  χρόνια  αποτελούσε  συνώνυμο  της  κακής 
διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Όλοι εμείς: 
Πιστεύουμε  στην  Ολοκληρωμένη  Διαχείριση  των  92.000  τόνων  απορριμμάτων,  που 
παράγονται  στα  Χανιά  όσο  και  την  περιβαλλοντική  ηθική  που  την  συνοδεύει,  γι  αυτό 
εκμεταλλευτήκαμε  κάθε  ευκαιρία  και  αναπτύξαμε  όλες  τις  δραστηριότητες  από  τα 
δρομολόγια  Αποκομιδής  -  Μεταφοράς  μέχρι  την  Ανάκτηση-Αξιοποίηση  και  την 
Υγειονομική Ταφή, και από την Εναλλακτική Διαχείριση μέχρι την Τεχνική Υπηρεσία που 
σχεδιάζει και υλοποιεί τις βελτιώσεις και τις νέες υποδομές. 

Πιστεύουμε  στην  Διαλογή  στην  Πηγή  των  Ανακυκλώσιμων  για  καθαρά  υλικά  και  για 
λόγους ευαισθητοποίησης των πολιτών γι αυτό έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο 2.100 μπλε 
κάδων και 100 κίτρινων με 3.000 δρομολόγια ανά έτος, με 7 απορριμματοφόρα χαμηλής 
συμπίεσης για την αποκομιδή τους, ενώ ο άμεσος στόχος μας είναι η ενίσχυση του δικτύου 
με  ακόμα  1.200  μπλε  κάδους  και  4  νέα  απορριμματοφόρα,  που  έχουν  ήδη  ζητηθεί 
αιτιολογημένα από την ΕΕΑΑ και αναμένεται να παραληφθούν στους επόμενους μήνες, 
ώστε  να  αυξήσουμε  περισσότερο  από  50% τις  ποσότητες  των  ανακτηθέντων  υλικών 
ανακύκλωσης. 

Πιστεύουμε  στην  Ανακύκλωση  γι  αυτό  συνδυάζουμε  τα  δρομολόγια  στην  πηγή  με  την 
χειροδιαλογή  και  τους  μαγνήτες  του  Εργοστασίου  μας,  όπως  επίσης  το  τμήμα  των 
πωλήσεων  και  την  σύμβαση  με  την  ΕΕΑΑ,  για  να  ανακτήσουμε  10.000  τόνους  Χαρτί 
Πλαστικό, Αλουμίνιο, Σιδηρούχα, Γυαλί, και να εισπράξουμε 900.000 €, δηλαδή το 25% 
του συνολικού κόστους της τελικής διάθεσης (όπου συμπεριλαμβάνεται και η αποκομιδή 
των μπλε και κίτρινων κάδων), ενώ με τον διπλασιασμό των δρομολογίων που προανέφερα 
ελπίζουμε σε κατακόρυφη αύξηση και των ανακτημένων υλικών και των πωλήσεων.

Πιστεύουμε  στην  κομποστοποίηση  γι  αυτό  διαχωρίζουμε  μηχανικά  23.000  τόνους 
απορριμμάτων και οδηγούμε στην δεξαμενή κομποστοποίησης 13.000 τόνους ζυμώσιμων 
υλικών (υπολείμματα τροφών) αναμεμιγμένα με τεμαχισμένα κλαδοκάθαρα κατά 30%, για 
να  πάρουμε  6.100  τόνους  κόμποστ,  το  οποίο  διαθέτουμε  σε  αναπλάσεις,  εμπλουτισμό 
υποβαθμισμένης  αγροτικής  γης,  φυτώρια  κά,  ενώ  μετά  την  πιστοποίησή  του  από  το 
Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών του ΕΘΙΑΓΕ, θα περάσει στα ράφια των καταστημάτων 
αγροτικών εφοδίων δίπλα στην εισαγόμενη τύρφη, ώστε με την εμπορική αξιοποίηση να 
αυξηθεί επίσης κατακόρυφα η παραγωγή του.



Πιστεύουμε  στην  άψογη  λειτουργία  της  υγειονομικής  ταφής  γι  αυτό  καθημερινά 
συμπιέζουμε  και  χωματοκαλύπτουμε  τους  71.000  τόνους  που  καταλήγουν  σε  αυτόν, 
αντλούμε  από  τον  πυθμένα  30m3  στραγγισμάτων  καθημερινά  που  αποδομούνται 
βιοχημικά,  ενώ από το 2005 μέχρι  σήμερα  πήραμε  από τα  σκουπίδια  30.000 τόνους 
ανακυκλώσιμων υλικών και 35.000 τόνους οργανικών παρατείνοντας την διάρκεια ζωής 
του  ΧΥΤ  κατά  ένα  χρόνο,  και  ελπίζουμε  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  σύντομα  να 
διπλασιάσουμε την εκτροπή χωρίς αύξηση του κόστους για τον πολίτη.

Πιστεύουμε στην ισχύ της γνώσης και επενδύουμε στην Τεχνικής μας Υπηρεσία και το 
εξειδικευμένο  επιστημονικό προσωπικό της επιχείρησης, όπου στηρίζουμε τις ελπίδες 
μας για την άψογη λειτουργία, τον σχεδιασμό και τις αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για 
την προσέλκυση πόρων και την υλοποίηση νέων υποδομών.

Πιστεύουμε  στις  συνεργασίες  και  αξιοποιούμε  την  χρηματοδότηση  του  Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού  Χώρου  των  2.440.000€  σε  συνεργασία  με  το  Πολυτεχνείο  Κρήτης  τμ 
Μηχανικών Περιβάλλοντος και το ΤΕΙ Κρήτης, την Ν.Α Χανίων το Δασαρχείο Χανίων και 
την  ΔΕΥΑΧ,  για  την  ανάπτυξη  της  διαλογής  στην  πηγή  των  οργανικών,  την 
βελτιστοποίηση της παραγωγής του κόμποστ και την αξιοποίησή του τελικού προϊόντος με 
ενημέρωση των πολιτών.

Πιστεύουμε  στην  ανάγκη  αποδοχής  του  κόστους  της  συνολικής  διαχείρισης  από  τους 
πολίτες γι αυτό παρουσιάζουμε δημόσια με κάθε ευκαιρία το κόστος και το συσχετίζουμε 
με το παραγόμενο αποτέλεσμα και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Πιστεύουμε στην κοινωνική αποδοχή των εγκαταστάσεων γι αυτό συνεργαζόμαστε με το 
Πολυτεχνείο Κρήτης και 5 εξειδικευμένα εργαστήριά του για τις απαιτούμενες μετρήσεις, 
για  την  παρακολούθηση  των  περιβαλλοντικών  όρων  του  ΕΜΑΚ  και  ΧΥΤ,  και  με  το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης για την παρακολούθηση της πανίδας περιμετρικά της 
εγκατάστασης, με δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων.   

Πιστεύουμε στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών γι αυτό έχουμε 
υποδεχτεί και ξεναγήσει περισσότερους από 1.500 επισκέπτες στο ΕΜΑΚ και ΧΥΤ και 
έχουμε ανταποκριθεί στα αιτήματα όλων των σχολείων που το ζήτησαν με επισκέψεις στις 
τάξεις ενημερώνοντας 13.000 μαθητές για το έργο της ΔΕΔΙΣΑ και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Τέλος πιστεύουμε στην ιεράρχηση  των μεθόδων για την διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων που είναι μείωση της παραγωγής απορριμμάτων - επαναχρησιμοποίηση-
ανακύκλωση-κομποστοποίηση-ανάκτηση ενέργειας-υγειονομική ταφή. 

Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι πιστεύουμε και ας μην παρεξηγηθεί ότι αυτή τη φορά δεν 
θέλουμε να λειώσουν οι πάγοι μεταξύ μας, εντάσσουμε την διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων ως βασική συνιστώσα της κλιματικής αλλαγής και αναλογιζόμαστε ότι δεν θα 



σώσουμε την ψυχή μας μόνο ανάβοντας ένα κεράκι και ρίχνοντας κάποια κέρματα στο 
παγκάρι, ούτε το περιβάλλον ρίχνοντας μόνο κάποια ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε 
κάδους.

 Η ΔΕΔΙΣΑ είναι εδώ για να κάνει αυτό που πρέπει, και μπορεί να το κάνει καλά, όμως 
πρωτίστως στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ηθικής πρέπει να προτείνουμε και όλοι μαζί 
να αλλάξουμε καταναλωτική συμπεριφορά.  Δανείζομαι  τα λόγια  του  AMOS OZ για να 
προσθέσω ένα επιχείρημα σε αυτή την κατεύθυνση.
ΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΌ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΑΘΟΥΝ

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τον Αθ Νάκο Υφυπουργό Εσωτερικών και Πρόεδρο της 
Διυπουργικής για την υποστήριξη του συνεδρίου όσο και γιατί αντιλαμβάνεται την σημασία 
των Φο.Δ.Σ.Α. στην επίλυση των θεμάτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και έχει 
την τόλμη να το θεσμοθετεί. 

Καλή επιτυχία στο συνέδριό μας
 

Λευτέρης Κοπάσης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc

Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΙΣΑ ΧΑνίων


