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ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ (. ΥΘΟΝΘΔΗ):  Πξφεδξε, πάληνηε ιεηηνπξγψ 

αζκέλσο κεηά ηα παξαγγέικαηά ζαο.  

 Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Κξεκιή εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Ήηαλ θάπνηα ζηηγκή θαη ν θχξηνο Γεσξγηάδεο ν Άδσληο, 

ν Αληηπξφεδξνο, έθπγε κάιινλ. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θα ήζεια λα μεθηλήζνπκε ιέγνληαο φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

παξεκβάζεσλ. Η δηθή κνπ ηνπνζέηεζε ζα είλαη ειάρηζηε, γηαηί απηά 

πνπ είρακε λα πνχκε γηα ηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο, γηα ηα ζέκαηα 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, δελ ηα ιέκε απιψο, η α 

έρνπκε θαηαγξάςεη κε έλα ζπλέδξην ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, είλαη 

απφθαζε ζπλεδξίνπ, είλαη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη επραξηζηψ 

πάξα πνιχ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Μέρξη πξφζθαηα ήηαλ θαη ν 

θχξηνο Φάκεινο κάιηζηα ζηελ Δπηηξνπή θαη ηνλ επραξηζηνχκε πνπ 

καο ηηκνχζε πάληα κε ηελ παξνπζία ηνπ. Καη απηά είλαη 

θαηαγεγξακκέλα. Οηαλδήπνηε ζηηγκή βξίζθνληαη φιεο νη 

ηνπνζεηήζεηο καο, φηη έρνπκε πεη, ζνβαξά επηζηεκνληθά θείκελα.  

Καη γηα απηφ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα πξψηα απφ φια 

ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ, πνπ κνπ είραλ ηελ 

εκπηζηνζχλε λα Πξνεδξεχσ ζηε ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή, φπσο θαη 

ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο, ηελ θπξία Σαζία Λαγνπδάθε θαη 

ηνλ Γεκήηξε Μπατξαθηάξε, ηνλ θχξην Νίθν ειιά θαη ηνλ θχξην 

Αληψλε Μαπξφπνπιν. Δηδηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο, πνπ 

ππήξμε κία παξαγσγή ζνβαξήο θαη ηεθκεξησκέλεο εξγαζίαο θαη 

πξνηάζεσλ.  

 Δίλαη ζεκαληηθφ φηη  ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 

ζπλέδξηά καο, αιιά θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο καο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο 

ζε γεληθέο γξακκέο. Απηά πνπ ζα έιεγα, κπνξεί λα ηα δηαβάδεη 

θαλείο, αλ ζέιεη θάπνηνο εθεί, εγψ ζα ηνπνζεηεζψ ζε πνιηηηθφ 

επίπεδν.  

 Δίλαη ζεκαληηθφ πξψηα απφ φια λα δνχκε φηη ην ζέκα ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ καο αθνξά φινπο. Σα ζέκαηα ηεο ρσξνηαμίαο 

καο αθνξνχλ φινπο. Απιψο ηα ζέκαηα ηεο ρσξνηαμίαο δελ εί λαη 
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ηφζν πηαζηάξηθα θαη πνιιέο θνξέο ζεσξνχκε φηη είλαη ιηγφηεξεο 

ζεκαζίαο απφ φια ηα ππφινηπα πξνβιήκαηα πνπ έξρνληαη κπξνζηά 

καο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο.  

 Παξ’ φια απηά ζεσξψ φηη ηα ζέκαηα ηεο ρσξνηαμίαο, φζν 

πζηεξνχλ, ηφζν ζα ππάξρεη άλαξρε δφκεζε, ηφζν επεξεάδεηαη ε 

ινγηθή ηεο πνηφηεηαο δσήο ζην δνκεκέλν θαη κε πεξηβάιινλ, ηφζν 

επίζεο ζα  επεξεάδεηαη αθφκα θαη ην ζέκα ησλ απνξξηκκάησλ. Άξα 

ινηπφλ, είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο θαη ζε απηφ ην θνκκάηη νθείινπκε 

λα βάινπκε γξακκέο, επηηέινπο λα αξρίζνπκε λα ιεηη νπξγνχκε.  

 Θα πσ κφλν κηθξά παξαδείγκαηα.  

 Ξαθληθά ε θπβέξλεζε, ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, καο είπε 

φηη ηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα ζα γίλνπλ Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα. 

Πάξα πνιχ σξαία. Καη φζνη έρνπλ Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα, δελ 

κπνξνχλ λα ηα εθαξκφζνπλ θαη βεβαίσο εθθξεκνχλ Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο αθφκε, γηα ην πψο ζα κεηαηξέπνληαη απηά ηα Γεληθά 

Πνιενδνκηθά ρέδηα πνπ πιήξσζε ν θάζε Γήκνο, πιήξσζε πηζαλφλ 

ε Δπξσπατθή Έλσζε, πιήξσζε ην θξάηνο, πψο κπνξνχλ λα 

κεηαηξαπνχλ. Σα απηνλφεηα δειαδή.  

 Απηφ, έρνπκε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ην πψο ζα 

ιεηηνπξγήζεη θαη ειπίδνπκε, ζχληνκα, πνπ κε ηε λέα κνξθή ηνπ ην 

Τπνπξγείν ζα ηα ιάβεη ζνβαξά ππφςε θαη βεβαίσο ζα ηξέμεη απηά 

ηα δεηήκαηα ρσξνηαμίαο, γηαηί πξαγκαηηθά απνηεινχλ κία ηεξάζηηα 

ηξνρνπέδε. Σεξάζηηα ηξνρνπέδε γηα ηνπο Γήκνπο, ηεξάζηηα 

ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε. Σεξάζηηα ηξνρνπέδε γηα φιεο ηηο 

εμειίμεηο. Δίλαη θάηη ην νπνίν δελ κπνξείο λα μεπεξάζεηο θαη ην 

θαηαιαβαίλεηο φηαλ παο λα εληάμεηο έλα έξγν, φηαλ έξρεηαη λα γίλεη 

κία επέλδπζε.  

 ε απηά ηα θνκκάηηα ιν ηπφλ, νη πξνηάζεηο καο είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο, ήδε θαηαγξάθνληαη ζηελ νζφλε ζαο, κπξνζηά ζαο, 

ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηα επηιχζνπκε. Καη είλαη πνιχ ζεκαληηθά.  

 Να έξζνπκε θαη ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

Σν ζπλέδξην ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, θαη ραίξνκαη απηφ πνπ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

«ΥΩΡΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ» 

03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016   

3 

δηείζδπζε πιένλ ζηε ζθέςε καο, είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα 

βιέπνπκε κνλνζήκαληα θαη ίζα, φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Αθνχζακε 

θαη πξνεγνπκέλσο ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία, φηη: θάζε ηφπνο, άιινο 

ηξφπνο. Αιιά ππάξρεη νκαδνπνίεζε.  

 Σν ζπλέδξην ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο ινηπφλ, έδσζε ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 Ναη, πξέπεη λα δνχκε ηα ρσξηθά δεδνκέλα θάζε πεξηνρήο. Η 

Μήινο κε ηελ Ξάλζε, είλαη Γήκνη, αιιά δελ έρνπλ θακία ζρέζε ζηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο.  

 Σν δεχηεξν είλαη ην πιεζπζκηαθφ. Έρνπκε έλα ρσξηφ ζηα 

Γξεβελά κε 150 θαηνίθνπο. Έρνπκε επίζεο θαη ηνλ Γήκν 

Θεζζαινλίθεο. Γήκνο ν έλαο, Γήκνο θαη ν άιινο. Γελ έρνπλ θακία 

ζρέζε. Λέκε πξάγκαηα δειαδή ηα νπνία είλαη απηνλφεηα, αιιά 

θαίλεηαη πσο πξέπεη λα ηα πνχκε έηζη θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά.  

Καη είλαη  βέβαηα θαη ην νηθνλνκηθφ. Θα ζπκίζσ ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο καο θαη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ιέκε φηη δελ κπνξεί 

θαλέλαο λα ζε ρξεκαηνδνηήζεη θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ, παξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη θαη θπξίεο, ζεκεηψζηε, 

φηη δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε ην  θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ λα μεθεχγεη ηνπ 0,5% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 

ηεο πεξηνρήο. Έια ινηπφλ θαη ιέκε, λαη, ε Αζήλα κπνξεί λα 

πιεξψζεη 120 € ηνλ ηφλν, λα αλερζεί λα πιεξψλεη ην Λεθαλνπέδην 

140, γηαηί απηφ είλαη ην εηζφδεκα. Μπνξεί λα ην πιε ξψζεη θαη ε 

Ήπεηξνο; Η νπνία ζα κπνξνχζε λα πιεξψζεη κέρξη 50 €; Άξα 

ινηπφλ, πξέπεη λα ην δνχκε ζε απηή ηνπ ηε δηάζηαζε. Καη απηφ ην 

δήηεκα, πηζηεχσ, έγηλε θαηαλνεηφ.  

Απφ απηή ηε ζέζε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ 

πξψελ Τπνπξγφ, ηνλ θχξην Κνπξνπκπιή, ν νπνίνο έδεημε κηα 

ηεξάζηηα θαηαλφεζε θαη δηάζεζε ζπλελλφεζεο. Γηα απηφ θαη 

πξάγκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα ζηαζνχλ –  είλαη εδψ θαη νη 

εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ ησλ ΦΟΓΑ φινη –  δηαπηζηψζακε φηη κε 
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θαηαλφεζε είδε ηα δεηήκαηα θαη ήκαζηαλ έηνηκνη λα 

πξνρσξήζνπκε, παξ’ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ.  

ήκεξα έρνπκε ηε ραξά λα είλαη έλαο άλζξσπνο απφ ηε δηθή 

καο πιεπξά, παξ’ φιν πνπ είλαη ηψξα ζε άιιε πιεπξά, ηνλ 

σθξάηε ην Φάκειν, πνπ πηζηεχσ φηη ζα κπνξέζνπκε λα 

ζπλελλνεζνχκε θαη  κε ην λέν Τπνπξγφ, ψζηε  ηη λα θάλνπκε; Να 

δεηήζνπκε ην απηνλφεην. Πνηνο είλαη πηζαλή ζθέςε ησλ Γεκάξρσλ 

ή ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ; Σν θνηλφ θαιφ. Πνηα είλαη ε ζθέςε 

ηεο θπβέξλεζεο; Σν θνηλφ θαιφ. Άξα δελ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε 

ηε ζπληζηακέλε ηεο θνηλήο ινγηθήο;  

Δκάο νη πξνηάζεηο καο ινηπφλ, είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο. 

Δίλαη απνηππσκέλεο κε ιεπηνκέξεηα ζε θάζε επίπεδν, κε 

ζπλελλφεζε, κε δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπο θνξείο ζε φιε ηελ 

Διιάδα, ην μέξεηε πνιχ θαιά, βιέπσ θαη ηνλ εθπξφζσπν ηεο 

ΔΔΑΑ, αιιά θαη ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ, ηνλ θχξ ην Πνιηηφπνπιν, 

πνπ έρνπκε ηε ραξά λα θηινμελνχκε  θαη εδψ ζήκεξα ζε απηφ ην 

πάλει. Απφ εθεί θαη πέξα, ζπδεηήζακε κε φιε ηελ Διιάδα γηα ην 

πψο κπνξεί λα γίλνπλ. Καη ζπάζακε θαη αβγά. Ήξζακε θαη ζε 

αληηζέζεηο κε πνιινχο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη ην ζέιαλε έηζη ή  ην 

ζέιαλε αιιηψο.  

Όκσο έλαο  είλαη ν θαλφλαο. Δληαίνο θαλφλαο. Γελ κπνξεί 

θαλείο λα ζνπ επηβάιιεη κε ην ζηαληφ λα ρξεζηκνπνηήζεηο ιχζεηο νη 

νπνίεο είλαη αληηνηθνλνκηθέο, δελ είλαη ινγηθέο θαη εζχ νθείιεηο λα 

ηηο θάλεηο. Απηά δελ γίλνληαη ζε εθιεγκέλνπο α λζξψπνπο.  

Δπίζεο βάιακε ηνλ θαλφλα φηη δελ κπνξεί ηα δηνηθεηηθά φξηα 

κηαο πεξηνρήο, λα είλαη  θαη ηα ηνπξηζηηθά φξηα κηαο πεξηνρήο, ηα 

ίδηα φξηα λα είλαη ηα φξηα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, απηά είλαη 

βαζηθά δεηήκαηα. Πνηνο είλαη απηφο πνπ ζα κνπ πεη φηη ε Βέ ξνηα, 

ζψλεη θαη θαιά, πξέπεη λα θέξλεη ηα απνξξίκκαηά ηεο, ηα 

ππνιείκκαηά ηεο, ηα ζηεξεά απφβιεηα, εδψ ζηε Θεζζαινλίθε θαη  

φρη ζηελ Κνδάλε; Αλ είλαη θζελφηεξα.  
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Δίπακε επίζεο, παξαδείγκαηνο ράξε, γηαηί έλα ζχζηεκα πνπ 

δνπιεχεη θαιά, έλα ξνιφη πνπ δνπιεχεη θαιά, πξέπεη λα ην 

ζηακαηήζνπκε γηα λα ην μαλά θηηάμνπκε απφ ηελ αξρή, λα ην 

αιιάμνπκε; Λεηηνπξγεί κηα ραξά ε Θεζζαιία. Η Ξάλζε απέδεημε φηη 

ιεηηνπξγεί πάξα πνιχ θαιά. Ση είλαη  απηφ πνπ ζα καο βνεζήζεη 

πεξηζζφηεξν ζην λα ιεηηνπξγήζνπκε επηηαθηηθά θαη δηα λ φκνπ;  

Καη εμάιινπ, απεδείρζε απφ ηα πξάγκαηα, ε ίδηα ε δσή ην 

απέδεημε. Ο 4071, απηφο ν λφκνο –  δελ κνπ αξέζεη λα κηιψ κε 

λνχκεξα, αιιά… –  πνπ έιεγε ππνρξεσηηθφηεηα ζηνπο ΦΟΓΑ, απφ 

πφηε ηζρχεη ε ππνρξεσηηθφηεηα; Τπνρξεσηηθή είλαη κφλν ε θνηλή 

ινγηθή. Άιισο, φηαλ αδπλαηείο λα δηνηθήζεηο, ηφηε ιεο: βάιε ηα 

δηνηθεηηθά φξηα θαη είζαη έηνηκνο.  

Τπάξρνπλ πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ. Πηζαλφλ ν Γνκνθφο λα 

είλαη πην θνληά ζηελ Καξδίηζα, παξαδείγκαηνο ράξε. Ή λα ππάξρεη 

κία ζπλέξγεηα Γήκσλ. Άξα ινηπφλ πξέπεη λα ην δνχκε ζε απηφ ην 

πιαίζην, έρνπκε αλνηθηά ψηα θαη λνκίδσ, αξγήζακε πνπ αξγήζακε, 

ηνπιάρηζηνλ λα κπνξέζνπκε, αγαπεηέ θχξηε Τπνπξγέ, λα βξνχκε 

ιχζεηο δηαρξνληθέο. Γηφηη φηαλ ζρεδηάδεηο ζηηγκηαία, ην βξίζθεηο 

κπξνζηά ζνπ. Όηαλ ζεο λα μεπεηάμεηο θάηη, ην βξίζθεηο κπξνζηά 

ζνπ.  

Κνληά ζηηο 50.000 Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ππάξρνπλ, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ ππνγξαθεί, ζην ζχλνιν. Γηαηί θάζε λφκνο πνπ 

έρεη ηξχπεο, ιέεη κέζα: απηφ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

Τπνπξγνχ. Πνχ ππάξρεη απηφ ζηνλ θφζκν; Αο δνχκε ηνπο λφκνπο 

ηνπ ’20 θαη ηνπ ’30, φπνπ ήηαλ ζπγθεθξηκέλεο, δελ ρξεηαδφηαλ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε. Πνηα Τπνπξγηθή Απφθαζε; Ο λφκνο είλαη γηα 

λα ιεηηνπξγεί.  

Άξα ινηπφλ, ζε απηά ηα πξάγκαηα πηζηεχσ, έρσ ηελ εδξαία 

πεπνίζεζε φηη κεηά απφ φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα πνπ έγηλε θαη 

απφ ηελ ΚΔΓΔ, ζπκβνπιεπηηθά, φρη λα ππνδείμνπκε, κε 

ππνδεηθλχνληαο, εκείο θάλνπκε έλα θαζήθνλ σο ζχκβνπινη, πξνο 

ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε θαη ην Κνηλνβνχιην, ψζηε λα κπνξέζεη λα 
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απνθαζίζεη ην ινγηθφ. Καη ζα είκαζηε καδί, γηαηί ηα ζπκθέξνληα 

είλαη απνιχησο θνηλά.  

Σα ζπκθέξνληα ηα δηθά καο, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ, δελ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε, νχηε ζέινπκε λα θιέςνπκε θάηη απφ ηε 

δχλακε ή ηε δφμα άιιεο εμνπζίαο ηνπ θξάηνπο ή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

ή νπνηαδήπνηε άιιε εμνπζία. Δκείο είκαζηε εδψ γηα λα ζηεξίμνπκε, 

λα βνεζήζνπκε. Γειαδή, εθ’ σ εηάρζεκελ θαη σο ζχκβνπινο, γηα 

λα πξνρσξνχλ θάπνηα ζέκαηα.  

Θεσξψ ινηπφλ, θχξηε Τπνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη , νη 

πξνηάζεηο ηεο ΚΔΓΔ είλαη πάξα πνιχ ζπγθεθξηκέλεο, είλαη ζέζεηο 

πνπ ρξεηάζηεθαλ ηεξάζηηα επεμεξγαζία, είλαη νκφθσλεο νη 

απνθάζεηο, αλεμαξηήησο θνκκάησλ θαη ρξσκάησλ, γηαηί δελ 

ππάξρνπλ απηά πηα, ππάξρεη έλαο θαλφλαο ζηελ Διιάδα ηνπ 

ζήκεξα, ν θαλφλαο ηεο θνηλήο ινγηθήο. Άξα ινηπφλ είκαζηε έηνηκνη 

λα ζηεξίμνπκε, λα βνεζήζνπκε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα, αξθεί λα 

αθνινπζεί απηφλ ηνλ θαλφλα, αξθεί λα κελ έρνπκε παξαπαλίζηα 

έμνδα, αξθεί λα κε ιέκε κία ιχζε έηζη γηα ην έηζη.  

Ήκνπλ ν πξψηνο, κεηά απφ ζπκβνπιέο, πνπ εθηίκεζα ηφηε – 

θαη ιέσ εθηίκεζα, δελ είλαη ζέκα πξνζσπηθφ –  εθηηκήζακε, φηαλ 

ήξζε ν πξψελ Τπνπξγφο ζηελ ΚΔΓΔ, φηη έρεηο 900 εθαην κκχξηα. 1 

δηο. Σν θφζηνο ζνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 δηο. Καη ιέκε 2,5,  2. Δδψ 

ινηπφλ πξέπεη λα έρνπκε απαληήζεηο πνχ ζα βξεζνχλ ηα ππφινηπα 

ρξήκαηα. Γελ είλαη ινγηθφ; Πξέπεη λα ππάξρεη κία θαηεγνξηνπνίεζε 

θαη ζην ΔΠΑ. Σν ΤΜΔΠΔΡΑΑ ζηακάηεζε ηηο πιεξσκέο. Ση γίλεηαη 

ηειηθά; Γελ πξέπεη λα ηα βάινπκε ζε κία ζεηξά; Γειαδή κπνξεί λα 

γίλνπλ κφλν Πξάζηλα εκεία θαη λα κε γίλεη άιιε δηαρείξηζε, 

βηνινγηθή επεμεξγαζία;  

Άξα ινηπφλ, απηή ε φζκσζε, ηελ νπνία ηε βιέπνπκε εκείο 

νιηζηηθά, δειαδή πεξηβαιινληηθά, λαη,  ρσξηθά, πιεζπζκηαθά, αιιά 

θαη ζε ζρέζε κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ηνπο πφξνπο. Πξφζθαηα 

είρακε ηελ ηηκή λα έρνπκε κηα ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ θχξην Πξφεδξν 

ζηελ ΚΔΓΔ θαη ηνλ Γεκήηξε ηνλ Παπαζηεξγίνπ, κε ηελ Δπξσπατθή 
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Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. Μνπ θάλεη εληχπσζε, γηαηί ιηκλάδνπλ 

κεξηθέο εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα επξψ, ηα νπνία θνζηίδνπλ 1% 

επηηφθην. Αλ δελ είλαη 1, ζα είλαη 0,8 ή 1,5. Γελ είλαη έλα εξγαιείν 

αλάπηπμεο απηφ, αγαπεηέ Πξφεδξε ηνπ ΦΟΓΑ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο; Δίλαη ή δελ είλαη; Σν ρξεζηκνπνηήζακε; Όρη. Σν 

μέξνπκε; Όρη. Να ινηπφλ ηα ιεθηά, είλαη εθεί.  

Η δηαθνξά καο είλαη φηη απηά, θχξηε Κξεκιή, ζα πξέπεη λα ηα 

δνχκε ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε θαη απηά ηα ρξήκαηα, ηα 

νπνία έρνπλ ελδηαθέξνλ. Γηαηί απηά ηα ρξήκαηα έθηαζε ζην ζεκείν, 

παξ’ φιν πνπ είλαη εθηφο ζέκαηνο,  ζα ην αλαθέξσ, καο πνπιάεη ην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ηα ρξήκαηα ηψξα ιέεη, γηα 

αλαπηπμηαθά έξγα, κε 3,5%. Μπξάβν. Ξέξεηε ηη  ιεθηά είλαη απηά; 

Σν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ παίξλεη πάιη ην ηεξάζηην θέξδνο 

ηνπ, παίξλεη 1% ηα ρξήκαηα απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ, ζπλ 6,5, ην δηθφ ηνπ, θαη πνπιάεη 3,5. Απηά ηα ιεθηά 

αθνξνχλ ηελ Απηνδηνίθεζε.  

Δδψ ινηπφλ πξνηείλσ, θαη ζε απηφ ην θνκκάηη, ζπκπξάμεηο 

Γήκσλ θαη θνξέσλ, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε 

δπλακηθά ηα ιηκλάδνληα ρξήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

Δπελδχζεσλ. Δίλαη αλνηρηά, θίιεο θαη θίινη, ζπλάδειθνη, 

ζπλαδέιθηζζεο, είλαη αλνηρηά. Καη φηαλ ζνπ δίλεη θάπνηνο έλα 

επηηφθην 1%, είλαη ζαλ λα παίξλεηο επηδφηεζε.  

Απηφ ην θνκκάηη αο ην βάινπκε θαιά ζην κπαιφ καο, αιιά δελ 

κπνξεί λα ζε ρξεκαηνδνηήζεη, αλ ην θφζηνο πνπ βγάδεηο γηα ηελ 

δηαρείξηζή ζνπ, μεπεξλά ην 0,5% ηνπ ηνπηθνχ εηζνδήκαηνο. 

εκεηψζηε ην, δελ είλαη ινγηζηηθή, είλαη ξεαιηζκφο θαη  μέξνπλ ηη 

ιέλε νη άλζξσπνη. Καη θαιά θάλνπλ.  

Άξα ινηπφλ, εκείο ε ίκαζηε έηνηκνη, νη ζθέςεηο θαη νη πξνηάζ εηο 

καο είλαη θαηαηεζεηκέλεο, εδψ ζα θιείζσ ηελ δηθή κνπ εηζήγεζε, αλ 

ρξεηαζηεί  λα γίλεη θάπνηα παξέκβαζε κεηά  ζα ην δνχκε, ψζηε λα 

δψζνπκε ηελ επρέξεηα ζηνλ θχξην Τπνπξγφ, ζηνλ θχξην Κξεκιή, 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

«ΥΩΡΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ» 

03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016   

8 

ζηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΟΑΝ θαη ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο ή 

ζπλαδέιθηζζεο πνπ ζα ζέιαλε λα ηνπνζεηεζνχλ.  

Θα ήζεια λα ηνλίζσ κφλν φηη εγψ ζα είκαη πνιχ απζηεξφο 

ζηνπο ρξφλνπο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ηεξνχκε θαη λα κηιήζνπκε 

φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε θαη έλα 

απνηέιεζκα. Οπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηε δηάζεζή ζαο, νπνηεζδήπνηε 

εηζεγήζεηο ζέιεηε θαη επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, θαη ζην ζέκα ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ζην ζέκα ηεο ρσξνηαμίαο, ππάξρνπλ θαη  κπνξνχλ, 

παξ’ φιν πνπ ην βξίζθεηε ζην δηαδίθηπν, λα ζαο απνζηέιινληαη θαη 

πξνζσπηθά, απφ ηνπο ζπλεξγάηεο καο ζηελ ΚΔΓΔ θαη ηνπο εηδηθνχο 

ζπλεξγάηεο.  

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  

Θα παξαθαιέζσ ηψξα ηνλ Τπνπξγφ, ηνλ θχξην Φάκειν, λα 

έρεη ην ιφγν θαη ειπίδνληαο φηη ζα έρνπκε θαη πνιχ θαιέο 

απαληήζεηο.  

. ΦΑΜΕΛΛΟ:  Γηα ηνλ ρξφλν δελ κνπ είπαηε φκσο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Ο ρξφλνο, θαηαγξάθεηαη εθεί. σθξάηε, έλα 

15ιεπην ζνπ θηάλεη;  

. ΦΑΜΕΛΟ:  Θα ην πξνζπαζήζσ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Με ηελ άλεζή ζνπ.  

. ΦΑΜΕΛΟ:  Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη Γήκαξρνη, θπξίεο θαη θχξηνη 

εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, θπξίεο θαη θχξηνη 

ζπλάδειθνη, πξνθαλψο γηα εκέλα είλαη πάξα πνιχ νηθείν ην λα 

κηιάσ ζην ρψξν ηεο Απηνδηνίθεζεο κεηά απφ ηφζα ρξφληα ζηελ 

Απηνδηνίθεζε. Βέβαηα απφ φηη είπε ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Πεξηβάιινληνο, κε δηέγξαςαλ απφ ηελ Δπηηξνπή. Γελ μέξσ…  

ΤΝΕΔΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

. ΦΑΜΕΛΛΟ:  Δίκαη ζε αλαζηνιή, σξαία. Δίκαη ζε αξγία, φπσο 

θαη ηα επαγγεικαηηθά. Χξαία. Δίλαη αζπκβίβαζην. Καη έρεη δίθην ν 

Πξφεδξνο. Σν είπα γηα λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία.  

 Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή ε ζηηγκή απηή θαη ε ζπλεδξίαζε 

απηή. Πάληα ζηα πλέδξηα ηεο ΚΔΓΔ ηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο 
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είραλ θεληξηθφ ξφιν θαη λνκίδσ φηη κεηά ην πλέδξην ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο πξάγκαηη πνιιά πξάγκαηα έρνπλ εηπσζεί θαη 

έρνπλ θαηαγξαθεί. Δίρα ηελ ηηκή λα είκαη θαιεζκέλνο θαη λα 

ζπκκεηέρσ ζηα ηξαπέδηα ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ζηηο επεμ εξγαζίεο θαη 

ζηηο πξνηάζεηο. Ννκίδσ φηη έρνπκε κηα θνηλή  βάζε απφ ηελ νπνία 

κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε.  

 Αιιά γηα λα κπσ ιηγάθη, γηαηί ην πξψην ιεπηφ ην έθαγα, ζηε 

ζπδήηεζε ηελ νπνία νθείινπκε λα θάλνπκε.  

 Ννκίδσ φηη έρεη γίλεη ζε φινπο απνδεθηφ θαη ε Απην δηνίθεζε 

ην μέξεη πνιχ θαιχηεξα απφ φινπο, φηη ην πεξηβάιινλ, φπσο θαη ε 

ελέξγεηα, είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο κνρινχο αλάπηπμεο ηεο 

ρψξαο.  

 Η κνλνζήκαληε αλάγλσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο, δελ πξνζθέξεη ζηνλ ηφπν αλ  δελ 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο σο 

παξαγσγηθφ κεραληζκφ, σο πεγή αλάπηπμεο, σο πεγή εξγαζίαο, 

αιιά θαη σο πεγή πξνφδνπ, σο επηινγή πξνφδνπ γηα ηε ρψξα.  Καη 

απηφ ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δξάζεηο ηεο Απηνδηνίθεζεο, ησλ 

αλαπηπμηαθψλ εηαηξεηψλ, ησλ θνξέσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, 

πνπ έρνπλ απνδείμεη φηη ην πεξηβάιινλ είλαη ρψξνο εξγαζίαο, 

ρψξνο αλάπηπμεο, ρψξνο πξνθνπήο, ρψξνο πξνφδνπ γηα ηε ρψξα 

καο.  

 Όκσο ππάξρεη κηα κεγάιε δεηζηδαηκνλία. Όηη φινη ζηελ 

Διιάδα ιέλε φηη ηα πξάγκαηα δελ είλαη μεθαζαξηζκέλα, δελ 

ππάξρνπλ μεθάζαξνη θαλφλεο, ππάξρεη αζάθεηα, θαη πνιιέο θνξέο 

δηαβάδνπκε φινη γηα κηα κε ππαξθηή αληίζεζε κεηαμχ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο, Απηνδηνίθεζεο θαη 

πεξηβάιινληνο, αλάπηπμεο θαη πεξηβάιινληνο.  

 Δπεηδή  φια απηά ηα ζέκαηα λνκίδσ φηη θηάζακε ζην 2016 θαη 

αμίδεη λα ιπζνχλ, λνκίδσ φηη αμίδεη λα μεθηλήζνπκε απφ ην φηη 

ρξεηάδεηαη θαη μεθηλά ζηε ρψξα καο ε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο 

πεξηβάιινληνο θαη ε απεηθφληζε φισλ ησλ ξπζκίζεσλ, ρσξηθψλ θαη 
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πεξηβαιινληηθψλ, ζε έλαλ εληαίν ςεθηαθφ ράξηε γηα φιε ηελ 

Διιάδα, κε ηηο ηνπηθέο αιιά θαη ηηο εζληθέο ξπζκίζεηο, ψζηε λα είλαη 

μεθάζαξν φηη έρνπκε έλα νηθνινγηθφ θαη αλαπηπμηαθφ εξγαιείν, 

έρνπκε έλα θνηλφ ηφπν ζηνλ νπνίνλ βξίζθνληαη νη ρψξνη θαη ηεο 

αγνξάο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο δηνίθεζεο, 

θαη ε Απηνδηνίθεζε είλαη ν ρψξνο ν νπνίνο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 

απηφ ην εξγαιείν κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη λα ην 

ηξνθνδνηήζεη.  

 Ννκίδσ φηη μεθηλψληαο κε κηα ηέηνηα ζπκθσλία, φηη ζα έρνπκε 

έλαλ θαλφλα θαη φηη ε εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο 

πεξηβάιινληνο απνηειεί γηα ηε ρψξα καο ηελ επθαηξία 

απνθαηάζηαζεο ηεο ηζνλνκίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ζην 

πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα δνχκε ηη εξγαιεία ζρεδηαζκνχ έρνπκε θαη 

λνκίδσ φηη ην πξψην ζέκα γηα ην νπν ίν κε θαιέζαηε ήηαλ ηα ζέκαηα 

ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

 ην δήηεκα απηφ ινηπφλ, πξέπεη λα πνχκε, παξφηη δελ έρσ 

ηελ ηππηθή αξκνδηφηεηα, αιιά είκαη ζην Τπνπξγείν πνπ έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα, φηη πξέπεη λα θάλνπκε κηα ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ 

εζληθνχ θαη ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη κεηαμχ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδίνπ 

θαη ηνπηθνχ, πνπ έρεη ηε ξπζκηζηηθή ηδηφηεηα. Γηφηη ηα είρακε 

κπιέμεη ιίγν ζην παξειζφλ θαη ν 4269 καο δεκηνχξγεζε 

πξνβιήκαηα ζε απηή ηελ αλάγλσζε.  

 Απφ απηή ηε κεξηά ινηπφλ, εκείο έρνπκε κηα ππνρξέσζε. Σελ 

είπε ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο λσξίηεξα. Να 

εληζρχζνπκε απφ θνηλνχ ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο, κε 

πξνζηαζία ηεο θχζεο, αιιά θαη ησλ πνιηηψλ, θαη ησλ αλζξψπσλ.  

 ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ινηπφλ, πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε φηη 

ρξεηάδεηαη κείσζε ησλ  επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ, επίζπεπζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ, δηφηη δελ είλαη  δπλαηφλ λα δηαξθνχλ 25 

θαη 30 ρξφληα ηα Πνιενδνκηθά ρέδηα, θαη αλ ηειεηψλνπλ πνηέ. Να 

έρνπκε κηα μεθάζαξε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επηπέδσλ  
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ζρεδηαζκνχ θαη λα θσδηθνπνηήζνπκε ηε λνκνζεζία, θάηη ην νπνίν 

ήδε αλέθεξα.  

 Τπήξραλ ζέκαηα πνπ καο δεκηνπξγνχζε ε αθχξσζε αλ ζέιεηε 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ηνπ ζρεδηαζκνχ ζην ηνπηθφ επίπεδν πνπ 

ππήξρε ζηε λνκνζεζία ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο θαη ε έιιεηςε 

ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο ζην εζληθφ πιαίζην, φηαλ  φια αλ ζέιεηε 

ξπζκηδφληνπζαλ κε θεληξηθέο επηινγέο. Καη πξνθαλψο ε κεγάιε 

αδπλακία πνπ έρνπκε ζην ζρεδηαζκφ ηνλ ρσξηθφ, πνπ είλαη ε 

έιιεηςε ησλ κεηξνπνιηηηθψλ εξγαιείσλ, θάηη ζην νπνίν ε 

Απηνδηνίθεζε ζα πξέπεη άκεζα, ζπλδπαζκφο βέβαηα Πξσηνβά ζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο, λα θαηαζέζνπλ κηα πξφηαζε θαη γηα ηα 

κεηξνπνιηηηθά εξγαιεία πνπ έρνπλ θαηαξγεζεί.  

 Δίρακε ινηπφλ κηα αηειή ελζσκάησζε ηνπ ρσξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζην ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ θαη κηα ελίζρπζε ησλ 

ζπγθεληξσηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αθχξσζε απηνχ  πνπ ιέγακε ηνπ 

πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο.  

 Γηα λα ηα ιχζνπκε φια απηά θαη γηα λα κελ πνιπινγψ ζηνλ 

ηνκέα απηά, ζα πξέπεη λα πξνσζήζνπκε ηε ζπλνρή θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη λα επηηαρχλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο. Καηά 

ηελ άπνςή καο πξέπεη λα εληζρχζνπκε, θαη απηφ θάλνπκε κε ηνλ 

λφκν πνπ αληηθαζηζηά ηνλ 4269 θαη κπαίλεη ζηε Βνπιή ηελ άιιε 

εβδνκάδα, λα εληζρχζνπκε ηα πεξηθεξεηαθά πιαίζηα, λα 

δεκηνπξγήζνπκε δειαδή ζην επίπεδν ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη 

ηνπηθνχ ζρεδηαζκνχ απηφ πνπ ιέκε ηνλ ππιψλα ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηαπηφρξνλα λα δηεπξχλνπκε ηα πεδία ηνπ εηδηθνχ ρσξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, λα ηα ελνπνηήζνπκε νπζηαζηηθά θαη λα θάλνπκε 

μεθάζαξν φηη απηνί νη ζρεδηαζκνί δεκηνπξγνχλ θαη ηελ πεπνίζεζε 

θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηελ Απηνδηνίθεζε θαη ζηελ 

θνηλσλία, φηη απηά είλαη ηα πξάγκαηα, έηζη είλαη νξγαλσκέλα θαη 

κέζα ζε απηφ ην πιαίζην κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε ρσξίο 

πηζσγπξίζκαηα, ρσξίο λα αιιάδνπκε ηηο πξνεγθξίζεηο, λα έρεη 

πξνέγθξηζε ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα μέξεη ζε πνηνλ 
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ηνκέα επελδχεη, αιιά ηαπηφρξνλα  λα μέξεη θαη ε θνηλσλία θαη ε 

Πνιηηεία πνηνη είλαη νη θαλφλεο, πψο εθαξκφδνληαη θαη πνηνο έρεη 

ηελ επζχλε θάζε θνξά.   

  Γηα λα γίλνπλ βέβαηα φια απηά, εκείο ζα πξέπεη λα 

νινθιεξψζνπκε πνιχ ζχληνκα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρνπκε 

αλαιάβεη είλαη κέρξη ην ηέινο ηνπ Ιαλνπαξίνπ, ηα Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα γηα ηηο ρξήζεηο γεο, γηα ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ηνπηθά 

ρσξηθά ζρέδηα θαη ηα εηδηθά ρσξηθά  ζρέδηα, θαη βέβαηα λα 

νινθιεξψζνπκε θαη φιε ηελ ππφινηπε δεπηεξνγελή λνκνζεζία απφ 

εθεί θαη κεηά, κε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, κέρξη ην ηέινο, αλ δελ 

θάλσ ιάζνο, ηνπ επφκελνπ δηκήλνπ.  

 Απηφ ινηπφλ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ε Απηνδηνίθεζε ζα έρεη 

κέρξη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ, κε βάζε ην ζρεδηαζκφ, ηα εξγαιεία ζηε 

δηάζεζή ηεο γηα φια ηα ειάζζνλα επίπεδα ζρεδίνπ.  

Καη βέβαηα ακέζσο κεηά μεθηλάκε κηα ζπδήηεζε, ηελ νπνία 

δελ ζα ηελ αλνίμσ ηψξα αλαιπηηθά, γηα ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα 

κέζα ειέγρνπ ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, γηα ην πιαίζην 

δφκεζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο.  

Σν γλσζηφ λνκνζρέδην, ην νπνίν ην έρεηε ήδε δεη απφ ηε 

δηαβνχιεπζε, έρνπλ γίλεη αξθεηέο ζπδεηήζεηο πεξηθεξεηαθά, θαη 

πάλσ ζε απηφ ζα θιείζνπκε ηελ θνπβέληα κεηά ηνλ ρσξηθφ 

ζρεδηαζκφ, λνκίδσ παξάιιεια θαη κε έλα λνκνζρέδην πνπ είλαη ήδε 

αλαξηεκέλν γηα ηε ζαιάζζηα ρσξνηαμία.  

Γελ ζα αλαθεξζψ πεξηζζφηεξν γηαηί ήδε λνκίδσ ην έλα ηξίην 

ηεο νκηιίαο έρεη πεξάζεη. Ννκίδσ φηη  πξέπεη λα επηθεληξψζνπκε 

ζηε ζπδήηεζε, κηαο θαη είλαη θαη πάξα πνιινί ζπλάδειθνη απφ ηνπο 

θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ηνπ… γηα ηελ αλαθχθισζε, απφ ηα ζπζηήκαηα 

αιιά θαη απφ ηνπο ΦΟΓΑ, λα πεξάζνπκε ι ίγν ζηε ζπδήηεζε γηα ηα 

ζηεξεά απφβιεηα, πνπ καο απαζρνιεί φινπο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζην απηνδηνηθεηηθφ πιαίζην, 

λνκίδσ φηη είλαη μεθάζαξν ζε φινπο καο φηη θαη ζηα ζηεξεά 

απφβιεηα έρεη θηάζεη ε ψξα ηεο αλαηξνπήο ησλ αθνινπζνχκελσλ 
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κέρξη ζήκεξα δηαδηθαζηψλ. Γηαηί, Πξφεδξε, αλ ζέιεηο ηε δηθή κνπ 

άπνςε, ππεξεηψληαο είηε απφ αλαπηπμηαθή εηαηξεία, είηε απφ 

απηνδηνηθεηηθή ζέζε, ην ρψξν ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, ε ρψξα καο 

δελ δνπιεχεη θαιά. Αλ δνχιεπε θαιά δελ ζα είρακε πξφζηηκν γηα 

ηνπο ΥΑΓΑ, πξφζηηκν γηα ηα επηθίλδπλα, πξφζηηκν γηα ην Θξηάζην, 

θαη λα πιεξψλνπκε ηψξα ιεθηά  πνπ έπξεπε λα επελδχζνπκε ζην 

πεξηβάιινλ, ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν θξίζεο, θαη λα ιείπνπλ απφ ην 

δεκφζην πξνυπνινγηζκφ.  

 Σα πξάγκαηα είλαη  απιά. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

καο. Δίλαη ζε εμέιημε απηή ηε ζηηγκή θαη ζην επίπεδν ησλ ΥΑΓΑ, θαη 

ζην επίπεδν ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πξφζηηκα απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα νπνία ε ρψξα δελ κπνξεί κε βάζε ην 

πθηζηάκελν επίπεδν ππνδνκψλ θαη πιαηζίνπ, λα ηθαλνπνηήζεη.  

 Απφ ηελ άιιε κεξηά,  ε Δπξψπε, ε παγθφζκηα θνηλσλία 

αιιάδεη, ηα κνληέια νηθνλνκίαο αιιάδνπλ, θαη εκείο έρνπκε 

θαζπζηεξήζεη. Η Δπξψπε εδψ θαη πνιχ θαηξφ έρεη επηιέμεη ην ζέκα 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ λα είλαη ε βαζηθή ηεο πνιηηηθή 

βάζε, γηαηί δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηνλ παγθφζκην 

αληαγσληζκφ, γηαηί ρξεηάδεηαη πφξνπο, θαη γηα απηφ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε νδεγία, ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε γηα ηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία πάλσ ζηελ νπνία δνπιεχεη.  

 Η ρψξα καο, κηα ρψξα ζε θξίζε, κε άμηνπο πφξνπο ηνπο 

νπνίνπο ππνβαζκίζακε εδψ θαη πάξα  πνιιά ρξφληα θαη  

ζηακαηήζακε λα αμηνπνηνχκε, κηα ρψξα ζε απνβηνκεράληζε, ζε 

απνδηάξζξσζε ηεο παξαγσγηθήο κεραλήο, κε ειάρηζηα πνζνζηά 

πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο ηνκέα, κε γηγάλησζε ησλ 

ππεξεζηψλ, ρσξίο φκσο πξννπηηθή, κε εκπηζηνζχλε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα  ζε ρξεκαηηζηεξηαθνχο αξηζκνχο πνπ δελ έδσζαλ εξγαζία 

θαη πξνθνπή, εθ ηνπ απνηειέζκαηνο κε έλα απνηπρεκέλν ηερληθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζρέδην, πξέπεη λα αμηνπνηήζεη απηφ πνπ 

είλαη ε βάζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο 

πξηλ εθαηφ  ρξφληα. Σελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, ηελ θπθιηθή 
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νηθνλνκία, ηελ αμηνπνίεζε φκσο κε ηε γλψζε πνπ έρνπλ πιένλ νη 

Έιιελεο επηζηήκνλεο, πνπ δελ επηηξέπεηαη λα ηνπο ράλνπκε ζην 

εμσηεξηθφ.  

 Καη έξρεηαη ε δηαρείξηζε απνβιήησλ λα θνπκπψζεη, ε 

νινθιεξσκέλε βηψζηκε δηαρείξηζε απνβιήησλ, λα θνπκπψζεη ζε 

απηφ πνπ ιέκε θπθιηθή νηθνλνκία σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δίθαηεο 

αλάπηπμεο, ηεο παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο θαη ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο.  

 Έρνπκε πιένλ ζεζκηθά εξγαιεία, ε ρψξα καο έρεη θάλεη έλα 

απίζηεπην ληεκαξάδ εδψ θαη ελάκηζη ρξφλν, γηα λα θαιχςεη εζληθφ 

ζρεδηαζκφ, ζρέδην πξφιεςεο, πεξηθεξεηαθά  ζρέδηα, πεξηθεξεηαθά 

ζπκβνχιηα, ζε φιε ηελ Διιάδα, θαη ήδε έρνπκε νινθιεξψζεη ζε έλα 

πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο εγθξίζεηο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο κειέηεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ θαη 

αλακέλνπκε ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηθέξεηεο λα νινθιεξσζνχλ, καδί κε ηηο ΚΤΑ γηα ηνπο ΠΔΓΑ, 

κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ.  

 Άξα κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ε ρψξα ζα έρεη έλα λέν ζρέδην 

απνβιήησλ, ην νπνίν ζα είλαη πεξηθεξεηαθά ζπγθεθξηκελνπνηεκέλν, 

κε ηνπηθέο αληέλεο, φπνπ εθπνλήζεθαλ ηα ηνπηθά ζρέδηα 

δηαρείξηζεο, θαη έλα δηαζέζηκν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, αιιά θαη 

κηα πνιηηηθή εγεζία απνθαζηζκέλε λα πεξάζνπκε ζηελ πξάμε, γηαηί 

ηα ιφγηα πεξίζζεςαλ ζηε ρψξα, αιιά ηα έξγα  δελ έγηλαλ. Καη φπνπ 

έγηλαλ, ηα έρνπκε θιείζεη. Καη ππάξρνπλ πνιιά έξγα επεμεξγαζίαο 

απνξξηκκάησλ, εθαηνκκπξίσλ επξψ, ηα νπνία έρνπλ ραζεί γηα ηε 

ρψξα, αιιά ηα πιεξψζακε εκείο. Γελ είλαη επξσπατθά ιεθηά θαη 

είλαη ρακέλα θαη δελ καο λνηάδεη. Δίλα η δηθά καο ιεθηά θαη ηα 

ράζακε, θαη ηα ράζακε κε πνιηηηθέο επηινγέο ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ 

ππήξραλ θαη κε επζχλε θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο. Καη απηφ έρνπκε 

απνθαζίζεη φινη φηη πξέπεη λα ην αιιάμνπκε.  Δίλαη θνηλφο ηφπνο, 

ην είπε ν Πξφεδξνο. Πξέπεη λα θάλνπκε έξγα  πνπ ζα δνπιέςνπλ 

θαη ζα κείλνπλ.  
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 Απφ απηή ηε κεξηά ινηπφλ, λνκίδσ φηη πξέπεη λα 

ζπκθσλήζνπκε θαη ην ζπκθσλήζακε ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, φηη 

πεξλάκε ζε κηα λέα πεξίνδν δηαρείξηζεο απνβιήησλ, πνπ 

δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο θαη πνπ εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφη εηα 

ηεο ρψξαο, κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ ιέεη έρνπκε ηνπο  ζηφρνπο ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ην 2030, έρνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο επίζεο γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, 

ζπλδπάδνπκε ζε έλα εληαίν ζρέδην ηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο αλάπηπμεο θαη  θάλνπκε ην πεξηβάιινλ ηαπηφηεηα ηεο ρψξαο 

καο, έηζη θαη αιιηψο ε ρψξα καο ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά θαη 

παξαγσγηθά ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαη πξνρσξάκε ζηα κνληέια 

ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ηεο βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο θαη ηεο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, κε έξγα ζηα ΔΓΑ, πνπ δελ είλαη ίδηα 

κε ηε ρζεζηλή κέξα.  

 Γελ μέξσ πφζνη έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη πνηα κεγάιε αιιαγή 

είλαη ε δηαθξηηή, μερσξηζηή, ππνρξεσηηθή δηαρείξηζε ηνπ νξγαληθνχ, 

φκσο πξέπεη φινη λα ην εγθαηαζηήζνπκε απφ ην 2017 θαη λα έρνπκε 

ηνλ θαθέ θάδν ή νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία επηιεγεί, κε 

ρσξηζηέο κνλάδεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ νξγαληθνχ.  

 Καη ηαπηφρξνλα λα θηάζνπκε ζε πξνδηαινγή θαη ζε αλάθηεζε 

πιηθψλ ζην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφκελσλ αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ, φηαλ ζήκεξα ε ρψξα καο είλαη ζην κηζφ.  

 Γηαηί φηαλ ιέκε φηη πάκε θαιά ζηελ αλαθχθισζε, πξέπεη λα 

δνχκε ιηγάθη θαη ηη θάλνπκε ζηνπο επξσπατθνχο ζηφρνπο. Λνηπφλ 

ζηνπο επξσπατθνχ ζηφρνπο είκαζηε ζην 25% ηάμε κεγέζνπο. Άξα 

δελ πάκε θαιά ζηα ζηεξεά απφβιεηα θαη πξέπεη λα θάλνπκε 

πξάγκαηα πνπ ηψξα ηα έρνπκε ζπκθσλήζεη, έρνπλ γίλεη θνηλφο 

ηφπνο ζε επίπεδν γλψζεο, ζε επίπεδν πνιηηηθήο επζχλεο, αιιά 

πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε θίλεηξα θαη αληηθίλεηξα ψζηε λα 

εθαξκφζνπκε κηα άιιε πνιηηηθή. Καη επηηέινπο, λα εθαξκφζνπκε ηε 

λνκνζεζία γηα ηηο απνξξίςεηο, ηνπο θαλνληζκνχο θαζαξηφηεηαο θαη 

ηηο επξσπατθέο νδεγίεο. Καη λα απνθηήζνπκε ηελ πνιηηηθή επζχλε 
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θαη ηελ πνιηηηθή ηφικε, ζε κηα ζπκκαρία ππεπζπλφηεηαο, γηαηί απηφ 

πξέπεη λα θάλνπκε ε πνιηηηθή δηνίθεζε θαη ε Απηνδηνίθεζε ζήκεξα, 

λα ζπκθσλήζνπκε φηη ζα αλαιάβνπκε ηελ επζχλε, θαη ε επζχλε 

είλαη λα εθαξκφζνπκε ηνπο θαλφλεο, νη  νπνίνη δελ εθαξκφδνληαη θαη 

πνιιέο θνξέο θάλνπκε ηα ζηξαβά κάηηα γηα λα ηθαλνπνηνχκε 

ζπδεηήζεηο ηνπηθέο, αιιά ράλνπκε ηελ εζληθή ζηφρεπζε, ράλνπκε 

ηελ επζχλε ηεο ρψξαο απέλαληη ζηελ Δπξψπε. Γηαηί ηα πξφζηηκα ζα 

ηα πιεξψζνπκε φινη καδί. Καη απηή ε πνιηηηθή εγεζία δελ δέρεηαη  

λα πιεξψλεη πξφζηηκα γηα ακέιεηεο θαη θαζπζηεξήζεηο. Καη λνκίδσ 

φηη απηφ δελ εθθξάδεη πξφζσπα. Δθθξάδεη ηνλ θνηλφ ηφπν ηεο 

θνηλσλίαο καο. Η θνηλσλία καο έρεη απνθαζίζεη λα αιιάμεη δξφκν. 

Να πάκε θαιχηεξα. Να θάλνπκε ηα πξάγκαηα φπσο πξέπεη θαη λα 

είκαζηε πξνθνκκέλνη. Καη απηφ δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε ρσξίο 

ηελ Απηνδηνίθεζε. Μάιινλ πξέπεη λα ην θάλεη  ε Απηνδηνίθεζε θαη 

εκείο λα ηε ζηεξίμνπκε, γηαηί ηα ζηεξεά απφβιεηα είλαη  επζχλε ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο απφ ηνλ Κψδηθα, δελ ακθηζβεηείηαη 

θαη πξέπεη λα πινπνηεζεί. Αιιά απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζηφρνη, πξέπεη 

λα ηνπο πηάζνπκε ζε επίπεδν Απηνδηνίθεζεο, γηαηί έρνπκε 

ζπκθσλήζεη σο θνηλσλία λα είκαζηε ζηελ επξσδψλε, ζη νλ 

επξσπατθφ ππξήλα θαη λα έρνπκε θνηλέο πνιηηηθέο.  

 Απφ απηή ηε κεξηά ινηπφλ, πηζηεχσ φηη ρξεηάδεηαη λα ην 

ζπλελλνεζνχκε, λα είλαη μεθάζαξν φηη αιιάδνπκε ζηάζε, θαη απηφ 

ζεκαίλεη φηη αιιάδεη  ζηάζε θαη ν παηέξαο πνπ πεηάεη  ην θνπηάθη 

απφ ηα ηζηγάξα απφ ην απηνθίλεην θαη ε κεηέξα πνπ πεηάεη ηξφθηκα 

ζηα ζθνππίδηα. Γηφηη ην παηδί θαη λα πεγαίλεη ζηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε θαη λα έρνπκε θαιή εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν, αλ γπξίδεη 

ζπίηη θαη δηαπαηδαγσγείηαη ζε έλα άιιν κνληέιν, δελ κπνξνχκε λα 

έρνπκε απηφ πνπ ιέκε νπζία πεξηβαιινληηθήο ππεχζπλεο ζηάζεο. Η 

θνηλή επζχλε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, ην common responsibi l ity, 

αλ δελ θάλσ ιάζνο, πνπ ιέεη ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζεκαίλεη φηη 

φινη αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε θαη φινη ειεγρφκαζηε θαη 

ειέγρνπκε. Η θνηλή επζχλε γηα ην πεξηβάιινλ ζεκαίλεη θαη έιεγρν 
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ησλ δηνηθνχλησλ θαη απηνέιεγρν ησλ ηδίσλ. Καη απηή ηελ επηινγή 

πξέπεη λα ηελ θάλνπκε θαη ρξεηάδεηαη πνιχ κεγαιχηεξν επίπεδν 

επζχλεο θαη επέλδπζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Βέβαηα,  ζηελ θαηεχζπλζε απηή πξέπεη θαη εκείο λα 

βνεζήζνπκε πάξα πνιχ. ην επίπεδν ησλ  επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

είλαη  αδηαλφεην πνπ ε πνιηηηθή εγεζία ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα 

έρεη δηαθφςεη ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε επεηδή ζηακάηεζε λα 

ππάξρεη νπνηαδήπνηε αδεηνδφηεζε θαη ζρεδηαζκφο γηα επηθίλδπλα 

απφβιεηα. Γηαηί ην λα κελ έρνπκε ππνδνκέο γηα επηθίλδπλα 

απφβιεηα, ζεκαίλεη πνιχ απιά φηη ε Διιάδα δελ έρεη πεηξειατθή 

βηνκεραλία θαη ραιπβνπξγία. Έρεη πάξεη θαλείο ηελ πνιηηηθή επζχλε 

λα ζηακαηήζεη ζηελ Διιάδα ηελ πεηξεια τθή βηνκεραλία θαη ηελ 

ραιπβνπξγία; Να θαηαξξεχζεη θαη λα είλαη πιήξσο εμαξηεκέλε ε 

ρψξα καο νηθνλνκηθά θαη βηνκεραληθά; Καη φκσο, κε ην λα κελ 

έρνπκε ππνδνκέο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, επηιέμαλε νη 

πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο λα κελ έρνπκε βηνκεραληθή αλάπηπμε ,  

λα κελ έρνπκε βηνκεραληθή εξγαζία θαη λα είκαζηε εμαξηεκέλνη απφ 

ην εμσηεξηθφ. Καη λα πιεξψλνπκε ηεξάζηηα πξφζηηκα ηψξα θαη γηα 

ηα ηζηνξηθά απφβιεηα λα πιεξψλνπλ νη βηνκεραλίεο εθ ησλ 

πζηέξσλ, ζε πεξίνδν θξίζεο, ρηιηάδεο, εθαηνκκχξηα επξψ, γηα λα ηα 

ζηέιλνπλ ζηε Γεξκαλία. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο 

ζήκεξα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη δελ πξέπεη λα 

θξπβφκαζηε.  

 Απφ απηή ηε κεξηά εκείο πξέπεη λα ζαο πνχκε θαη λα είζηε 

ζίγνπξνη φηη ζην επίπεδν ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ε ρψξα 

31/12/2016 ζα έρεη  εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φζνλ αθνξά 

ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη δελ ζα έρεη αηξεζηκφηεηα ζην ΤΜΔΠΔΡΑΑ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Γελ ζα ππάξρεη θίλδπλνο ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη αλνίγνπλ νη ππνβνιέο ήδε πξνηάζεσλ θαη 

είλαη ε Απηνδηνίθεζε κπξνζηά ζηελ επζχλε λα ππνβάιιεη πξνηάζεηο 

γηα βηψζηκα έξγα κε βάζε ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζρεδηαζκνχο.  
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 Όκσο θαη εκείο ζα πξέπεη λα θάλνπκε πνιιέο αιιαγέο. 

Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηα Πξάζηλα εκεία. Σν ζπδεηάκε εληαηηθά θαη 

βγαίλεη ηελ επφκελε εβδνκάδα.  

Θεζκηθφ πιαίζην  γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ. Έρεη ήδε 

ππνγξαθεί απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη είλαη ζηα 

ππφινηπα Τπνπξγεία ν εζληθφο ζρεδηαζκφο  

 Μεηξψν Απνβιήησλ. Ήδε απφ ηελ 1 ε  Ιαλνπαξίνπ ζα ππάξρεη  

Μεηξψν Απνβιήησλ γηα φινπο ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ζα ειέγρνληαη κε ειεθηξνληθή βάζε ζε φιε ηελ 

Διιάδα, φιεο νη δηαρεηξίζεηο, φιεο νη θπθινθνξίεο θαη φιεο νη 

ζρέζεηο ησλ απνβιήησλ.   

 Όπσο θαη Μεηξψν Παξαγσγψλ, πνπ πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο, πνπ ζα έρεη φινπο πνπ έρνπλ ηε 

δηεπξπκέλε… ππφθεηληαη ζηε δηεπξπκέλε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ.  

 Ννκνζεζία γηα ηελ πιαζηηθή ζαθνχια θαη ηελ απνηξνπή ηεο 

θαη ηε δηαθνπή ρξήζεο ηεο.  

 Ννκνζεζία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 2939, έηζη ψζηε λα έρνπκε 

έλαλ ειιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο πην ηζρπξφ, πνπ λα έρεη  

εηδηθφ ηκήκα γηα ηνπο Γήκνπο θαη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πφξσλ, πνπ ζα εμαληιεί ηνπο πφξνπο πνπ ζπιιέγνπκε απφ ηνλ 

θαηαλαισηή δηα ησλ παξαγσγψλ, θαη ζα εμαληιεί ηελ… ε είζπξαμε 

ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, πνπ θαηά 40% ζήκεξα ραξαθηεξίδεη ηελ  

ειιεληθή αγνξά.  

 Τπάξρεη έλαο φξνο ζηε λνκνζεζία. Όηη ππνρξενχληαη νη 

παξαγσγνί λα θαηαβάιινπλ ηέιε ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ αλαθχθισζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σν 40% δηαζέηνπλ ζήκεξα ζηα θαηαζηήκαηα 

ηα εκπνξηθά ηα πξντφληα ηνπο, ρσξίο λα πιεξψλνπλ απηφ ην ηέινο. 

Καη εξσηψ: πνηα Πνιηηεία κέρξη ηψξα έιεγμε πνηνο ηεξεί ην λφκν 

θαη πξνζβάιεη ηνλ θαηαλαισηή θαη ην πεξηβάιινλ; Απηά δελ 

κπνξνχλ λα ζπλερίδνληαη.  

 Όπσο βέβαηα δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε αλαθχθισζε γηα 

ηνπο Γήκνπο λα ζεκαίλεη λα πάξσ απνξξηκκαηνθφξν θαη κπιε 
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θάδν. Η αλαθχθισζε γηα ηνπο Γήκνπο ζεκαίλεη λα θηάζσ ζην 50% 

ηεο αλαθχθισζεο, θαη νη Γήκνη πξέπεη εζσηεξηθά λα απνθαζίζνπλ 

θαη πξέπεη λα ην θάλεη ε Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο απηφ, πψο ζα 

ειεγρζεί ε απφδνζε ηεο αλαθχθισζεο ζην επίπεδν ηεο επζχλεο ηνπ 

θάζε Γήκνπ. Γελ κπνξεί λα έρνπκε κηα επζχλε απέλαληη ζηελ 

Δπξψπε, λα έρνπκε πξφζηηκν γηα απηφ, αιιά θαλείο λα κελ 

εθαξκφδεη ηνπηθή πνιηηηθή γηα λα ην θαηαθηήζεη. Η ηνπηθή πνιηηηθή 

ζεκαίλεη φηη φινη καδί ζα θάλνπκε φηη κπνξνχκε ζε ππνδνκέο θαη ζε 

εμνπιηζκφ, αιιά ζα ειέγμνπκε ηνλ εαπηφ καο θαη ζα είκαζηε 

πξαγκαηηθά θνξείο ηεο αλαθχθισζεο, ψζηε λα θηάζνπκε ηα 

πνζνζηά. Δίλαη κηα θνηλή επζχλε ην ζέκα ηεο αλάθηεζεο πιηθψλ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν. Γελ είλαη κφλν ηεο Πνιηηείαο. Καη ε Πνιηηεία 

πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηνπο  Γήκνπο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

 Άξα ζαο θαιψ ζε κηα ζπδήηεζε, ην έρνπκε πεη κε ηνλ θχξην 

Παηνχιε φηαλ ήκαζηαλ, ηνλ Πξφεδξν, θαη ζην ΔΒΔΑ, λα βάινπκε 

θνηλνχο ζηφρνπο, θαη νη παξαγσγνί, πνπ δελ πιεξψλνπλ φινη ηα 

ηέιε, αιιά θαη ε Απηνδηνίθεζε, θαη πξνθαλψο θαη ε Πνιηηε ία, γηα λα 

πηάζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ.  

 Απφ ηε κεξηά καο βέβαηα είλαη γλσζηφ ηη κπνξεί λα γίλεη ζην 

ΤΜΔΠΔΡΑΑ θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο Πνιηηείαο, θαη βέβαηα πξέπεη 

λα πσ ηελ αιήζεηα  φηη νη πφξνη είλαη ιηγφη εξνη απφ φηη 

ρξεηαδφκαζηε θαη πξέπεη λα εμεηάζνπκε…  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Κχξηε Τπνπξγέ, κε φιν ην ζεβαζκφ, έλα ηξίιεπην 

αθφκα πηζηεχσ…  

. ΦΑΜΕΛΛΟ:  Σειεηψλσ, λαη. Δίκαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν. 

Αλ θαη δελ ππάξρνπλ παξάγξαθνη κπξνζηά κνπ, αιιά ελ πάζε 

πεξηπηψζεη.  

 Ννκίδσ φηη πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο. Οη πφξνη πνπ έρνπκε δηαζέζηκνη ζήκεξα είλαη  

ιίγνη. Δίλαη ιηγφηεξνη απφ φηη ρξεηαδφκαζηε. Θα κπνξνχζε θάπνηνο 

λα πεη φηη έρνπκε έλα ζηα ηξία. Κάπνπ ηφζν είλαη ηα 
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δηζεθαηνκκχξηα  ηα νπνία έρνπκε δηαζέζηκα. Απηφ ζεκαίλεη ινηπφλ 

φηη ρξεηάδεηαη λα αμηνπνηήζνπκε θαη άιινπο πφξνπο  πέξα απφ 

απηνχο πνπ έρνπκε δηαζέζηκνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 αο θαιψ ινηπφλ λα θάλνπκε θαη κηα θαηλνχξγηα ζπδήηεζε. 

Να ζπδεηήζνπκε πνηα άιια κνληέια ζπλεξγαζίαο έρνπκε θαη 

κφριεπζεο ηδησηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, πέξα απφ ην κνληέιν ησλ 

ΓΙΣ, θαη ππάξρνπλ ηέηνηα εξγαιεία ζηε ηερληθή επηζηήκε θαη ζηε 

λνκηθή επηζηήκε θαη ηα μέξνπκε, θαη ε ρψξα ηα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη 

ζην παξειζφλ. Η Αηηηθή Οδφο, ιέσ, ήηαλ έλα παξάδεηγκα άιινπ 

κνληέινπ. Πάλησο έρεη κηα ζεκαζία, φηαλ κηιάκε γηα έξγα ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, πνηνο έρεη ηελ ηδηνθηεζία ηεο κνλάδαο θαη ην 

ξπζκηζηηθφ θαλφλα ζηα ηέιε. Απηφ λνκίδσ φηη είλαη αξκνδηφηεηα πνπ 

ε Απηνδηνίθεζε δελ ην εθρψξεζε πνηέ θαη ε Πνιηηεία δελ  είλαη  

δηαηεζεηκέλε λα ην εθρσξήζεη ε Απηνδηνίθεζε ζε θάπνηνλ άιινλ θαη 

ζα ηελ ππνζηεξίμεη λα έρεη θαη ηελ ηδηνθηεζία ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο, άξα ε θνηλσλία λα 

επηιέμεη κε πνηνπο θαλφλεο αλ ζέιεηε ζα πξνρσξήζεη απηή ηε 

ζπλεξγαζία.  

Τπάξρνπλ δξφκνη θαη λνκίδσ νη ζπδεηήζεηο πνπ θάλνπκε 

ηψξα κε ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ κνλάδσλ, κε ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ κνλάδσλ ζηελ επξσπατθή ππνρξέσζε, είλαη ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, θαη λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα θαη γηα ην Ννκφ 

Θεζζαινλίθεο 9πιάζηεο κνλάδεο πξνβιέπακε ζην παξειζφλ, ην 

έλα έλαην θάλνπκε ηψξα. Απηφ ην θέξδνο ε θνηλσλία ζα ην θεξδίζεη, 

παξ’ φηη δελ ην αηζζάλεηαη, γηαηί δελ ην πιήξσζε γηα λα ην πάξεη 

πίζσ, φκσο ζα ην πιήξσλε ην θφζηνο απηφ θαη ηψξα δελ ζα ην 

πιεξψζεη. Απηή είλαη κηα νηθνλνκηθή επίπησζε ηεο αιιαγήο 

πνιηηηθήο πνπ έγηλε ζηα ζηεξεά απφβιεηα.  

Σαπηφρξνλα πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θαη είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ, κε ηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο θαη ηελ ΚΔΓΔ, ην 

δήηεκα ησλ αξκνδηνηήησλ. Ο εζληθφο ζρεδηαζκφο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα θαη ην ζπδεηάγακε πνιχ ζπρλά  ζηελ Απηνδηνίθεζε 
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απηφ, λα επεθηείλνπκε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ θαη λα 

επαλαθαζνξίζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ΟΣΑ θαη ΦΟΓΑ. Παξάδεηγκα, 

ππάξρνπλ πιένλ Γήκνη πνπ ηα κεγέζε ηνπο ηα πιεζπζκηαθά ηνπο 

ππνρξεψλνπλ λα έρνπλ Γεκνηηθφ ηαζκφ Μεηαθφξησζεο. Η ηππηθή 

αξκνδηφηεηα φκσο ήηαλ ζην ΦΟΓΑ. Τπάξρεη έλα εξψηεκα, ζα ην 

μαλά  δνχκε; Θα ην μαλά ζπδεηήζνπκε;  

Δκείο αλνίμακε ηε ζπδήηεζε, δελ έρεη ζεζκηθή…  δελ είλαη 

ζεζκηθνχ επίπεδν λφκνπ, αιιά πξέπεη λα ην πεξάζνπκε  θαη ζε κηα 

ηέηνηα ζπδήηεζε. Δίλαη αλνηρηφ εθφζνλ ζα ζπδεηήζνπκε ακέζσο 

κεηά ην λνκνζρέδην γηα ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο. Πνηα είλαη ηα 

επίπεδα πνπ κπνξεί ν Γήκνο λα παξεκβαίλεη; Η επεμεξγαζία ηνπ 

νξγαληθνχ, πνπ είλαη ππνρξέσζε κε ρσξηζηή γξακκή ζπιινγήο, 

είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Πξσηνβάζκηαο πνπ πξέπεη λα ηελ έρεη, 

ηππηθά φκσο ηελ έρεη ν ΦΟΓΑ. Να βξνχκε ηνλ θνηλφ ηφπν, γηαηί ν 

ΦΟΓΑ Γήκνη είλαη, δελ είλαη θάηη μέλν απφ ηελ Απηνδηνίθεζε. Να 

βξνχκε ινηπφλ η ηο ζπλδέζεηο, πνπ πξέπεη λα είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθέο, φρη απιά επέιηθηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εθηεινχληαη ηα επίπεδα δηαρείξηζεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ ζην 

ηνπηθφ επίπεδν, γηα λα αλαθηνχκε πιηθά, λα θεξδίδνπκε πνζφηεηεο, 

λα κεηψλνπκε ην κεηαθνξηθφ θφζηνο, ην πεξηβαιινληηθφ 

απνηχπσκα, ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη ηειηθά ην θφζηνο ηαθήο, 

πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο καο. Γηαηί ηα ηέιε ηα πιεξψλνπλ νη  

πνιίηεο, νη ζπκπνιίηεο καο. Καη επηηξέςηε κνπ λα κηιάσ κε έλα 

ηξφπν πνπ λα έρεη θαη απηνδηνηθεηηθή  ρξνηά, γηαηί ηφζα ρξφληα 

ιεηηνπξγνχζα κέζα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη έηζη λνκίδσ φηη 

πξέπεη λα ζθεθηφκαζηε.  

Καη βέβαηα πξνθχπηεη κεηά θαη ην εξψηεκα ησλ ΦΟΓΑ. Ση 

ΦΟΓΑ ρξεηαδφκαζηε; Πνηνη είλαη νη Φνξείο ηεξεψλ Απνβιήησλ 

πνπ ρξεηαδφκαζηε;  

Δπηηξέςηε κνπ λα ζπκβάιισ ζε απηή ηε ζπδήηεζε, ε νπνία 

ζα εμειηρζεί. Η Πνιηηεία, ζπλδηαιιαγφκελε θαη θξηλφκελε απφ ηε λ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ν θχξηνο Κξεκιήο είλαη εδψ θαη ην μέξεη, έρεη 
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δεζκεπηεί γηα ζηφρνπο αηζηφδνμνπο, δελ ζα έιεγα ππεξαηζηφδνμνπο, 

αλαγθαίνπο. Γηα λα πεηχρνπκε απηνχο ηνπο ζηφρνπο, λνκίδσ φηη 

αμίδεη λα βάινπκε θάπνηνπο βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηνπο θνξείο. 

Θέινπκε Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ, θαη  απηφ είλαη 

κηα πξφηαζε γηα λα ηε ζπδεηήζνπκε κε ηελ Απηνδηνίθεζε, δελ 

κπνξψ λα ην επηβάιισ, γηαηί είλαη ν ρψξνο πνπ ε Απηνδηνίθεζε ζα 

θαζνξίζεη θαη πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε, Φνξείο νη νπνίνη λα έρνπλ 

ην κέγεζνο, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα ηελ πνιηηηθή λα 

δεζκεχνληαη γηα ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο θαη λα ηνπο εθπξνζσπνχλ 

ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 Πξέπεη λα έρνπλ ηζρπξή δηνίθεζε θαη επάξθεηα ηερληθή θαη 

δηνηθεηηθή, δηφηη απηφ είλαη έλα δήηεκα πνπ ζπδεηήζακε πάξα πνιχ 

θαη ηελ πεξίνδν ηνπ Καιιηθξάηε, γηα λα κπνξνχλ ηα έξγα απηά λα 

εθηεινχληαη, λα δηνηθνχληαη θαη λα πινπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά.  

Θα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηερλνγλσζία γηα λα ππνζηεξίδνπλ 

ηνπο Γήκνπο, λα ζσξεχνπλ ζην επίπεδν ινηπφλ ηεο γεσγξαθηθήο 

εκβέιεηαο γλψζε  γηα λα ηξνθνδνηνχλ ηνλ θάζε Γήκν, ηελ θάζε 

Κνηλφηεηα, κε ην πψο δηαρεηξηδφκαζηε ην νξγαληθφ ή ην  πψο 

θάλνπκε πξφιεςε ή πψο καδεχνπκε ην γπαιί. Γηαηί κπνξεί λα 

ππάξρνπλ ηέηνηα ζέκαηα πνπ ηερλνγλσζηηθά λα ζπγθεληξψλνληαη ζε 

έλα πςειφηεξν επίπεδν.  

Να ηθαλνπνηνχλ πξνθαλψο ην θαηψθιη βησζηκφηεηαο ησλ 

κνλάδσλ θαη λα νινθιεξψλνπλ ηε δηαρείξηζε ζην πιαίζην ην 

δηνηθεηηθφ ηνπο.  

Καη βέβαηα λα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη κε επάξθεηα θαη ην 

ζέκα ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο, κε επεξεαδφκελνη απφ ην ζχλδξνκν 

ηνπ not in my back yard , ηνπ φρη ζηελ απιή κνπ.  

Απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν κε  κηα ηζρπξή δεκνθξαηηθή 

λνκηκνπνίεζε ησλ ΦΟΓΑ, έηζη ψζηε λα εθθξάδνπλ ηελ αλάγθε ηεο 

θνηλσλίαο, λα ηελ εθπξνζσπνχλ θαη λα ζπλνκηινχλ καδί ηεο. Γελ 

κπνξεί λα παίξλνπλ απνθάζεηο ζε θιεηζηά γξαθεία . Σν γλσξίδεηε, 
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είζηε απηνδηνηθεηηθνί, μέξεηε φηη πξαγκαηηθή αιιαγή γίλεηαη φηαλ 

αιιάδεη ε θνηλσλία.  

Καη κε απηφ ζέισ λα θιείζσ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ρψξα 

καο πήξε έλαλ  άιιν δξφκν, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ρψξα καο 

ζέιεη ζηα ζηεξεά απφβιεηα επηηέινπο λα  θάλνπκε θάηη ζηελ 

αλαθχθισζε, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έρνπκε πεη φηη ην θξάηνπο 

δηθαίνπ θαη ε λνκηκφηεηα πξέπεη λα επηζηξέςνπλ ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ε επζχλε λα αλαδεηρζεί φισλ καο, είλαη γηαηί δελ 

πήγαηλε άιιν θαη ην ήζειε ε θνηλσλία. Ήηαλ κηα θνηλσλ ηθή αιιαγή 

ζην φηη πξέπεη λα αιιάμνπκε θάηη, δελ κπνξεί λα είκαζηε ην καχξν 

πξφβαην ηεο Δπξψπεο. Πξέπεη λα είκαζηε έλαο ρψξνο πνπ ζα 

πξσηνπνξεί θαη ζην πεξηβάιινλ, γηαηί ην πεξηβάιινλ  είλαη αμία γηα 

ηε ρψξα καο, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ζήκεξα ιφγσ ηεο θξίζεο  λα 

είκαζηε πξσηνπφξνη ζε θάπνηα δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, 

είκαζηε πξσηνπφξνη ζηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ζηε Μεζφγεην γηα ην 

ζέκα ηεο πνιηηηθήο αιιαγήο, πνπ είλαη φκσο θαη αιιαγή 

πεξηβάιινληνο, θνηλσλίαο θαη θιίκαηνο. Μπνξνχκε κε ηελ επθαηξία 

ηεο ζπδήηεζεο  γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, λα εηζάγνπκε κηα λέα 

ηαπηφηεηα, πνπ ζα είλαη θνηλή, δελ είλαη δηαθνξεηηθή ηνπ 

Τπνπξγείνπ ή ηεο Απηνδηνίθεζεο, είλαη θνηλή ησλ πνιηηψλ, πνπ ιέεη 

φηη ιεηηνπξγνχκε ππεχζπλα απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, γηαηί ην 

πεξηβάιινλ είλαη ηαπηφρξνλα δσή θαη εξγαζία θαη απηφ είλαη πνπ 

καο  ζπλδέεη. Γελ είκαζηε απέλαληη, είκαζηε ζην ίδην κεηεξίδη, ζην 

ίδην πεδνδξφκην, εθπξνζσπνχκε ηνπο πνιίηεο θαη κφλν πξνο 

φθεινο απηψλ ζα αζθνχληαη πνιηηηθέο.  

αο επραξηζηψ πνιχ. Ννκίδσ φηη ε ζπλεξγαζία είλαη δεδνκέ λε 

θαη ν θνηλφο ηφπνο θαη ν θνηλφο δξφκνο είλαη δεδνκέλνο. αο 

επραξηζηψ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Θα κνπ επηηξέςεηε ηξεηο κηθξέο παξαηεξήζεηο θαη 

ακέζσο κεηά ζα παξαθαινχζα ηνλ θχξην Πξφεδξν, ηνλ θχξην 

Παηνχιε, αλ ήζειε, λα θάλεη κηα κηθξή ηνπνζέηεζε, πνπ καο ηηκά κε  
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ηελ παξνπζία ηνπ ζε απηή ηελ Δηδηθή πλεδξίαζε γηα ην 

πεξηβάιινλ.  

 Η πξψηε αθνξά φηη έρνπκε ήδε ηξεηο θαηαηεζεηκέλνπο 

λφκνπο, θχξηε Τπνπξγέ, θαη ζα παξαθαινχζακε δη ’ πκψλ, επεηδή 

ηξέρνπλ ηα ζέκαηα, ην μέξνπκε, έρνπκε θαηαζέζεη πξνηάζεηο γηα 

ηνπο δχν, δελ έρνπκε αθφκα, δελ είκαζηε έηνηκνη, πνπ είλαη 

ζπλαθέο, ηε ζαιάζζηα ρσξνηαμία, αιιά ζα είκαζηε έηνηκνη, ζα 

παξαθαινχζακε κέζα ζηελ εβδνκάδα, κε ηνλ θχξην ηαζάθε, αλ 

κπνξνχζαηε, λα έρνπκε ηελ επηθνηλσλία, ψζηε λα θαηαζέζνπκε ηηο 

πξνηάζεηο θαη λα αληαιιάμνπκε  θαη απφςεηο. Γηα ηε ρσξνηαμία.  

 Σν δεχηεξν θνκκάηη ζην νπνίν ζα ήζεια λα ζηαζψ, είλαη φηη 

πξαγκαηηθά, απηφ πνπ αλαθέξαηε, ηη  είδνπο ΦΟΓΑ ζέινπκε, είλαη 

αθξηβψο θαη νη δηθέο καο ζέζεηο, ζπκθσλνχκε, επνκέλσο δελ είλαη 

θάηη πνπ επηβάιιεηαη, είλαη θάηη ην νπνίν νθείινπκε λα ζεβαζηνχκε 

ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη δηα ησλ Γήκσλ. Αιιά θπξίσο λα καο 

απνδεηθλχεη ν θαζέλαο πνπ δηαρεηξίδεηαη, φηη κπνξεί λα είλαη ζηνπο 

επξσπατθνχο ζηφρνπο θαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπο 

νπνίνπο έρνπκε βάιεη, λα κε ζίγεη κία νξνθή.  Με βξεζνχκε λα 

πιεξψλνπκε ηα απνξξίκκαηα 150 θαη 180 επξψ κφλν ηελ ηειηθή 

δηαρείξηζε.  

 Καη έλα ηξίην, καο ελδηαθέξεη πάξα πνιχ, ζε κία νιηζηηθή 

αληηκεηψπηζε θαη κε ηα ειεθηξνληθά κέζα πνπ έρνπκε, επηηέινπο λα 

έρνπκε κεηξήζηκα πξάγκαηα. ηε δσή φια κεηξψληαη θαη απφ εθεί 

θαη πέξα κπνξείο λα εθαξκφζεηο πνιηηηθέο κε ηα κεηξνχκελα. Καη 

εθηηκνχκε πάξα πνιχ απηή ηελ πξνζπάζεηα.  

 Καηά ηα άιια, ζα είκαζηε ζε δηαξθή ζπλεξγαζία.  

 Παξαθαιψ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ θχξην Παηνχιε, αλ ζα ήζειε λα 

θάλεη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ:  Να θαιεκεξίζσ θαη εγψ θαη πάιη ζε απηήλ ηελ 

αίζνπζα ηνπο πλέδξνπο. Να πσ φηη θαη ην πξσί πνπ κηιήζακε γηα 

ην ζέκα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζπγρξφλσο δίπια κηιάκε γηα ηε 

λεζησηηθφηεηα, ππάξρεη θαη ηειείσζε ν απνινγηζκφο ιεηηνπξγίαο 
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ησλ ΚΔΠ Τγείαο. Γίλεηαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ πνπ πξέπεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα πάξεη απνθάζεηο 

θαη βεβαίσο απηέο λα ηεζνχλ ζηελ Οινκέιεηα, λα ππεξςεθηζηνχλ 

θαη λα απνηεινχλ ηελ αλαηνιή ηνπ 2017 ζηελ πνιηηηθή πνπ ζα 

εθαξκφδεη ε Απηνδηνίθεζε βάζεη απηψλ.  

 Κχξηε Τπνπξγέ, θαηαξρήλ λα ζαο επραξηζηήζσ. Γίπια ήηαλ 

γηα ηε λεζησηηθφηεηα ν θχξηνο Κνπξνπκπιήο, ζήκεξα καο ηηκάηε θαη 

εζείο κε ηελ παξνπζία ζαο.  

Πάξηε σο επθαηξία ηε ρξνληθή πεξίνδν απηή, γηαηί είζηε θαη 

απηνδηνηθεηηθφο, πξνέξρεζηε απφ ηελ Απηνδηνίθεζε, είζηε 

απηνδηνηθεηηθφο, πάξηε ηελ επθαηξία ζήκεξα ηεο ζέζεο πνπ 

θαηέρεηε. Γηφηη έρνπκε αθνχζεη, θαη δελ αθνξά  θπζηθά εζάο, εζείο 

ζήκεξα αλαιακβάλεηε νπζηαζηηθά, έρνπκε αθνχζεη πνιιά ιφγηα, 

κεγάια ιφγηα. Καη ζήκεξα ην ζχκκεηθην ζθνππίδη είλαη 90% θαη 

είλαη πξνζβνιή γηα ηελ Δπξψπε ε Διιάδα, αιιά θαη ε Διιάδα γηα 

ηνπο πνιίηεο ηεο, θαη ην πιεξψλεη θαη αθξηβά. Γελ κπνξνχκε πιένλ 

νχηε κε κηζφινγα, νχηε λα ιέλε ππάξρνπλ  κεγάια ζπκθέξνληα, 

κηθξά ζπκθέξνληα, θάπνηα ζπκθέξνληα. Πξέπεη λα βάινπκε ην 

δάθηπιν  επί ηνπ ηχπνπ ησλ ήισλ, γηαηί ζηα λεζηά θαίλε ηα 

ζθνππίδηα, ππάξρνπλ πεξηνρέο νη νπνίεο ηε ζηηγκή πνπ είραλ 

ηνπξηζκφ, δειαδή έζνδα ε ρψξα, είραλ  ζθνππίδηα ζηνπο δξφκνπο 

θαη ζίγνπξα απηφ ήηαλ πξνζβνιή γηα φινπο καο. Καη γηα απηφ 

αθξηβψο έρεηε έλα κεγάιν βάξνο είλαη αιήζεηα, αιιά πξέπεη λα 

ηξέμεηε κε κεγάιεο ηαρχηεηεο.  

Οη πξνθάηνρνί ζαο ήηαλ ηξεηο πνπ αζρνιηφληνπζαλ κε ην 

ζέκα ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Γελ ζπκθσλνχζαλ θαη πνιχ κεηαμχ 

ηνπο. Απηφ πξέπεη λα ην πνχκε.  

Όκσο ζήκεξα εκείο σο Απηνδηνίθεζε, ζην πξφζσπφ ην δηθφ 

ζαο σο Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ αξκφδηαο δηαδηθαζίαο, ζα ζαο 

δεηήζνπκε γηα λα ζπκπνξεπηνχκε πξαγκαηηθά, λα ηξέμεηε γξήγνξα. 

Αιιηψο είκαζηε απνθαζηζκέλνη θαη είκαη ζίγνπξνο φηη ζα βγεη θαη 

ζηελ Οινκέιεηα  ζήκεξα, ν δηάινγνο δελ είλαη αδπλακία, είλαη 
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ζχλζεζε, αιιά φηαλ απηφο ν δηάινγνο δελ κπνξεί λα δψζεη 

απνηειέζκαηα, ηφηε είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ζπγθξνπζηνχκε. Καη 

δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξνπζηνχκε κε ηα ζπιάρλα, θχξηε Υηνλίδε, 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα λνκνζεηήζνπλ θαη μέξνπλ. Οθείισ λα πσ 

φηη ε Δπηηξνπή έρεη θάλεη κηα ζπνπδαία δνπιεηά  γηα ηε δηαρείξηζε 

θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Η ΚΔΓΔ έρεη θάλεη κηα 

ζπνπδαία δνπιεηά ζην ζέκα ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ζηε  

δηαρείξηζή ηνπο. Σν Ιλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θχξηε 

Υαηδεδάθε, θαη εζείο σο Αληηπξφεδξνο, αιιά θαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, έρεη θάλεη κηα ζπνπδαία κειέηε.  

Δθκεηαιιεπηείηε ινηπφλ ηελ εκπεηξία, ηελ επηζηεκνληθή 

δπλαηφηεηα θαη ηε δηάζεζε ηε δηθή ζαο πνπ έρεηε σο 

απηνδηνηθεηηθφο, κέζα απφ ηελ ππνπξγία ηελ νπνία ζήκεξα έρεηε, 

γηα λα κπνξέζνπκε ε Απηνδηνίθεζε λα πεη φηη δελ είλαη πξνζβνιή 

ζήκεξα απηά πνπ δεη ε ρψξα καο. Κάληε ηψξα ηε ξήμε ησλ 

πξαγκάησλ θαη αλ ην θάλεηε εκείο ζα ζαο ρεηξνθξνηήζνπκε. Δάλ 

δελ ην θάλεηε, ζα είκαζηε απέλαληη.  

αο επραξηζηψ θαη θαιεκέξα ζε φινπο ηνπο πλέδξνπο  γηα ηε 

ζεκεξηλή ηνπο πάιη ππθλή παξνπζία.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θχξην Πξφεδξν.  

 Θα παξαθαινχζα ηνλ θχξην Κξεκιή λα θάλεη ηελ εηζήγεζή 

ηνπ, κε ηελ εχινγε αλνρή, γηαηί ζα καο πείηε ζπνπδαία πξάγκαηα 

θαη πνιχ ρξήζηκα θπξίσο.  

Γ. ΚΡΕΜΛΗ:  Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  

 Κχξηε Πξφεδξε, ηεο ΚΔΓΔ, θχξηε Αληηπξφεδξε, θπξίεο θαη 

θχξηνη Γήκαξρνη, θπξίεο θαη θχξηνη χλεδξνη.  

 Θα ήζεια θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ ηελ ΚΔΓΔ γηα ηελ 

ηηκεηηθή πξφζθιεζε. Η ΚΔΓΔ πξσηνζηαηεί ζην ρηίζηκν ηεο Διιάδαο 

απφ ηελ αξρή θαη πξσηνζηαηεί θαη ζηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ, έλα ζέκα ην νπνίν ηαιαλίδεη ηε ρψξα θαη ην νπνίν 

είλαη δηαρξνληθφ θαη γηα ην νπνίν ε ρψξα εμαθνινπζεί λα πιεξψλεη 
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πξφζηηκα ηα νπνία πιεξψλνπκε φινη σο πνιίηεο ηεο ρψξαο απηήο 

ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

 Γπν ιφγηα γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία. Η θπθιηθή νηθνλνκία 

είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ίζσο απηή ηε ζηηγκή πξνηεξαηφηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, έρεη ηξεηο ππιψλεο, δηαρείξηζε 

απνβιήησλ, δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ θαη αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. ήκεξα κηιάκε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.  

Θα ήζεια φκσο λα πσ δχν ιφγηα θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ θαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεηε εζείο νη Γήκαξρνη 

λα αμηνπνηήζεηε ηα επεμεξγαζκέλα αζηηθά ιχκαηα, πνιιά απφ ηα 

νπνία ηπγράλνπλ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, ψζηε λα εκπινπηίζεηε 

ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, λα ηα αμηνπνηήζεηε γηα πφηηζκα, γηα άιιεο 

ρξήζεηο, βηνκεραληθέο, γηα δεπηεξνγελή δίθηπα.  

Απιά λα ζαο αλαθέξσ φηη κφλν ε Φπηάιιεηα παξάγεη 700.000 

κε 1.000.000 θπβηθά ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο λεξνχ ηε λ εκέξα, 

ην νπνίν πξέπεη λα αμηνπνηεζεί, επηζηξέθνληαο ζηε ρψξα γηα λα 

πνηίζεη ην Αηγάιεσ, ην Πνηθίιν Όξνο, λα εκπινπηίζεη ηνλ πδξνθφξν 

νξίδνληα θαη ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζεη θαη έλα δεπηεξνγελέο 

δίθηπν γηα ην πιχζηκν ησλ ζθαθψλ ζηηο καξίλεο, αιιά θαη γη α ην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, πξάγκα ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ην 

Θξηάζην Πεδίν.  

Απηά ηα ιίγα γηα ηνπο βηνινγηθνχο ηα ΚΔΛ θαη γηα ηηο ιάζπεο 

βέβαηα, γηα ηε ιάζπε, πνπ απνηειεί πξντφλ θαη ε νπνία κπνξεί λα 

ηχρεη επεμεξγαζίαο θαη απηή σο πξντφλ. Καη ζην ζέκα απηφ ζα 

ήζεια λα πσ, κηα πνπ αλαθέξζεθε θαη ην ζέκα ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ, φηη ε ΚΔΓΔ κπνξεί λα πξσηνζηαηήζεη θαη ζηελ 

ππνβνιή θάπνησλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηνπ HORIZON 2020, 

φπνπ αξθεηά δηζεθαηνκκχξηα ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία θαη ζε ζέκαηα ζηα νπνία ηφζν ζηελ δηαρείξηζε 

απνβιήησλ, φζν θαη πδάηηλσλ πφξσλ, ε ΚΔΓΔ ζα κπνξνχζε λα είρε 

πνιχ θαιέο ηδέεο θαη γηα ηε λεζησηηθφηεηα εηδηθφηεξα, κηαο πνπ ηα 
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λεζηά αληηκεησπίδνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα θαη ε θπθιηθή νηθνλνκία 

δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα εθαξκνζηεί ζηα λεζηά.  

Η θπθιηθή νηθνλνκία αιιάδεη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Γελ ζα κηιάκε πηα γηα απνξξίκκαηα – 

απφβιεηα, ζα κηιάκε γηα πξψηεο χιεο, γηα πιηθά, γηα δεπηεξνγελή 

πξντφληα θαη ππφ ηελ έλλνηα απηή, δεκηνπξγεί δπλαηφηεηεο  λέσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κηθξνεπηρεηξήζεσλ, απαζρφιεζεο, ηηο νπνίεο θαη  

φινη πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε.  

Απηφ φκσο πνπ έρεη ζεκαζία, κηαο πνπ απηή ηε ζηηγκή 

ζπδεηνχληαη ζην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηξία 

ζεκαληηθά λνκνζεηήκαηα θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ην έλα είλαη ε 

Οδεγία –  πιαίζην γηα ηα απφβιεηα, ε Οδεγία γηα ηνπο ΥΤΣΑ –  

ΥΤΣΤ θαη ε Οδεγία γηα ηε ζπζθεπαζία απνβιήησλ. Η ζπδήηεζε 

ινηπφλ γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή ζην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνβιέςνπκε εηδηθέο ξήηξεο  

γηα ηελ Διιάδα, φρη ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ησλ 5 εηψλ, γηαηί έρνπκε 

αλαθχθισζε θάησ απφ 20%, πνπ ζα δνζεί ζηα θξάηε ηα νπνία δελ 

έρνπλ θαιέο επηδφζεηο ζηελ αλαθχθισζε, αιιά θαη άιιεο εηδηθέο 

ξήηξεο γηα ηελ λεζησηηθφηεηα θαη γηα ηνπο νξεηλνχο Γήκνπο, ψζηε 

νη ζηφρνη λα εθαξκνζηνχλ κε θάπνηα επειημία θαη λα ηνπο δνζεί ε 

δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζηνχλ θαιχηεξα, φρη ζε βάζνο ρξφλνπ, 

αιιά κε, ζα έιεγα, δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζηηο επηηαγέο ησλ λέσλ 

νδεγηψλ.  

Έρεη επίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν κεηά ην 2020, γηα ηελ νπνία έρνπκε αξρίζεη λα ζπδεηάκε 

ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία, αιιά θαη ζηε λεζησηηθφηεηα, ψζηε ηα θνλδχιηα πνπ ζα 

δηαηεζνχλ ζην πιαίζην απηφ, λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο γηα ηε ρψξα 

καο.  

Πνηα είλαη ηψξα ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα; Σν είπαλ θαη νη 

πξνιαιήζαληεο, δελ ζα αλαθεξζψ πεξηζζφηεξν. Δμαθνινπζνχκε λα 

πιεξψλνπκε πξφζηηκα γηα ΥΑΓΑ, ηα νπνία ζα πιεξψλνληαη κέρξηο 
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φηνπ θιείζεη θαη ν ηειεπηαίνο ΥΑΓΑ θαη απνθαηαζηαζεί. Γελ 

ρξεκαηνδνηείηαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ, φπσο επίζεο δελ 

ρξεκαηνδνηείηαη ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 

θαηαζθεπή λέσλ ΥΤΣΑ –  ΥΤΣΤ. Απηφ είλαη ην ηίκεκα ην νπνίν 

πιεξψλεη ε ρψξα γηα ηε κε ζπκκφξθσζή ηεο κέρξη ζήκεξα.  

Λάβεηε φκσο ππφςε ζαο φηη ε ρψξα δηαζέηεη πάλσ απφ ην 

80% ησλ απνβιήησλ ηεο ζε ΥΤΣΑ θαη ζε ΥΑΓΑ. Μέρξηο φηνπ 

θιείζνπλ νη ΥΑΓΑ βέβαηα, έρνπκε έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

καδί κε ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία, δηάζεζεο ΥΤΣΑ θαη πξέπεη 

λα ιάβεηε ππφςε ζαο φηη ν ΥΤΣΑ είλαη ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο 

αλαθχθισζεο. Δίλαη δειαδή ε ηειεπηαία επηινγή. Τπάξρνπλ άιιεο 

επηινγέο, ε ππξακίδα αξρίδεη απφ ηελ θνξπθή κε πξφιεςε, 

αλάθηεζε πιηθψλ, αλαθχθισζε, θνκπνζηνπνίεζε, ζεξκηθή 

επεμεξγαζία θαη αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη ηέινο, δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ.  

Να πσ δπν ιφγηα γηα ηηο αηξεζηκφηεηεο, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία. Ο θχξηνο Τπνπξγφο είπε δπν ιφγηα γηα ηηο αηξεζηκφηεηεο. 

Οη αηξεζηκφηεηεο πξνβιέπνληαη γηα ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2014 –  2020 θαη επεξεάδνπλ ηελ απνξξφθεζε ησλ 

θνλδπιίσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα δηαρείξηζε απνβιήησλ. 

Ήηαλ Δζληθφο ρεδηαζκφο, ζρέδην δηαρείξηζεο –  ζρέδην πξφιεςεο, 

έρνπλ γίλεη, νη ΠΔΓΑ, δελ έρνπλ φινη νινθιεξσζεί, ν Τπνπξγφο 

είπε φηη κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί, αο ην 

επρεζνχκε απηφ, είλαη  ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, άξα πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππφςε επίζεο ην φηη έρνπκε ηψξα Σνπηθά ρέδηα ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα θνπκπψζνπλ κε ηνπο ΠΔΓΑ, κηαο πνπ ηα Σνπηθά ρέδηα 

εμεηδηθεχνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ν νπνίνο γίλεηαη ζην πιαίζην ησλ 

ΠΔΓΑ.  

Θα έιεγα φκσο φηη αθφκε θαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ΠΔΓΑ, 

θαη ε ζπκβνπιή κνπ πξνο ηελ θπβέξλεζε είλαη, κφιηο 

νινθιεξψλεηαη έλαο ΠΔΓΑ λα ηνλ ζηέιλεηε θαηεπζείαλ ζηηο 

Βξπμέιιεο θαη λα ιέηε φηη ζεσξνχκε φηη ε αηξεζηκφηεηα έρεη 

ηθαλνπνηεζεί, παξά ην φηη, φπσο ζα ζαο πσ, ππάξρεη θαη ην 
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ιεγφκελν ηέηαξην θξηηήξην ηεο αηξεζηκφηεηαο, πνπ  είλαη ηα 

νηθνλνκηθά εξγαιεία, ψζηε ην 2020, ζε 3 ρξφληα δειαδή απφ ηψξα, 

λα έρνπκε πηάζεη ην 50% σο ζηφρν πξνεηνηκαζίαο γηα αμηνπνίεζε 

πιηθψλ θαη γηα αλαθχθισζε, ελψ ζήκεξα ε ρψξα  είλαη  γχξσ ζην 

17%, κε έλα πνζνζηφ βέβαηα παξανηθνλνκίαο, ην νπνίν είλαη π άξα 

πνιχ δχζθνιν λα δηαπηζησζεί.  

Σν Μεηξψν ζην νπνίν αλαθέξζεθε ν Τπνπξγφο, νπσζδήπνηε 

ζα είλαη κία θαιή ιχζε, αξθεί λα δνχκε πψο ην Μεηξψν ζα 

κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη θαη ην ζέκα ηεο παξανηθνλνκίαο, ην 

νπνίν είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζην ζέκα απηφ.  

Σν ηέηαξην ινηπφλ θξηηήξην, αλαθέξεηαη ζηα νηθνλνκηθά 

εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ 50% ην 2020. Σα 

νηθνλνκηθά εξγαιεία είλαη: ηέινο δηάζεζεο ζε ΥΤΣΑ, ηέινο ζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο, δηεπξπκέλε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ θαη πιεξψλσ 

φζν πεηάσ. Έλα θίλεηξν δειαδή πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί ζηνπο 

παξαγσγνχο απνβιήησλ, ψζηε λα κεηψζνπλ ηα απφβιεηα πνπ 

παξάγνπλ, λα θάλνπλ δηαινγή ζηελ πεγή θαη λα κεηψζνπλ ηνλ φγθν 

ησλ απνβιήησλ ηα νπνία δηαζέηνπλ πξνο απνθνκηδή, κηαο πνπ 

κέζα απφ ηελ δηαινγή ζηελ πεγή, ζην λνηθνθπξηφ δειαδή, ζα 

έρνπκε εμαζθαιίζεη θαζαξά πιηθά θαη κάιηζηα ν ζηφρνο εδψ ηεο 

αλαθχθισζεο είλαη φηη φζν πην θαζαξά είλαη ηα πιηθά πνπ 

εμαζθαιίδνπκε, ηφζν πςειφηεξε είλαη ε ηηκή ηελ νπνία κπνξνχκε 

λα δηεθδηθήζνπκε.  

Καη λα πσ θαη θάηη άιιν εδψ, ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ. Η ρψξα –  θαη απηφ είλαη θαη έλα κήλπκα πξνο ηελ ΚΔΓΔ 

θαη γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πλεδξίνπ –  πξέπεη λα απνθηήζεη 

ππνδνκέο αλαθχθισζεο. Γελ θηάλεη κφλν ε δηαινγή ησλ πιηθψλ 

ψζηε λα έρνπκε ηα 4 ξεχκαηα θαη ηα θαζαξά πιηθά πνπ αληηζ ηνηρνχλ 

ζε απηά. Απηά ζα απνζεθεπηνχλ θάπνπ, ζα πιεξψλνληαη 

απνζήθεπηξα, απφ εθεί θαη πέξα φκσο ην ζεκαληηθφ είλαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ κνλάδεο αλαθχθισζεο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ηα 

πιηθά απηά θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ πξντφληα απφ ηα πιηθά απηά. Απφ 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

«ΥΩΡΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ» 

03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016   

31 

ην γπαιί, απφ ην πιαζηηθφ, απφ ην ραξηί, απφ ην κέηαιιν θαη νχησ 

θάζε εμήο. Καη βέβαηα, φια απηά πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη απφ 

Πξάζηλα εκεία, γηα ηα νγθψδε πιηθά θαη απφ ηα εηδηθά ξεχκαηα, ηα 

νπνία πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο.  

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2015, έπξεπε ήδε ζηε ρψξα λα 

εθαξκνζηεί ε ρσξηζηή δηαινγή γηα ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ θαη 

γπαιί, ψζηε, φπσο ζαο είπα, ην 2020 λα πηάζνπκε ην ζηφρν ηνπ 

50% θαη ν ζηφρνο απηφο γηα ηα νηθνδνκηθά πιηθά, γηα ηα νηθνδνκηθά 

απφβιεηα, είλαη 70% ην 2020. Μεγάιε ζεκαζία έρνπλ θαη ηα 

νηθνδνκηθά απφβιεηα.  

Πξέπεη λα ζαο πσ φηη ππάξρνπλ κνλάδεο επεμεξγαζίαο. Δάλ 

πάηε ζηε Μαγηφξθα, φπνπ είρα ηελ επθαηξία λα πάσ πξν κίαο 

10εηίαο κε θάπνηνπο Γεκάξρνπο –  θαη βιέπσ θάπνηνπο παξφληεο 

ζηελ αίζνπζα –  ζα δείηε φηη ππάξρεη θαη κία εηδηθή κνλάδα ε νπνία 

επεμεξγάδεηαη ηα νηθνδνκηθά απφβιεηα, βγάδεη ηηο ξάβδνπο 

νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, ην αινπκίλην, ην μχιν θαη παξάγεη 

πξντφληα ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο νηθνδνκέο 

γηα ηελ αζθαιηφζηξσζε θαη νχησ θάζε εμήο. Δίλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ θαη απηφ.  

Η Οδεγία γηα ηνπο ΥΤΣΑ, κηαο πνπ εδψ ζηελ Διιάδα, πέξαλ 

απφ ηνπο ΥΑΓΑ, νη νπνίνη θάπνηα ζηηγκή ζα θιείζνπλ θαη  πξέπεη λα 

θιείζνπλ, γηα λα ζηακαηήζνπκε λα πιεξψλνπκε ηα πξφζηηκα, ε 

Οδεγία γηα ηνπο ΥΤΣΑ πξνβιέπεη φηη κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2 016, 

35% κφλν ζα πξέπεη λα πεγαίλεη, ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ, ζε 

ΥΤΣΑ, ζε ζρέζε κε ηηο πνζφηεηεο ηνπ 1995. Καη φρη κφλν απηφ. Όηη 

πεγαίλεη ζε ΥΤΣΑ, πξέπεη λα γίλεηαη αληηθείκελν πξνεπεμεξγαζίαο. 

Γελ κπνξεί δειαδή λα πεγαίλεη ζχκκεηθην ζε ΥΤΣΑ.  

Απηφ είλαη θάηη ην νπνίν απνθάζηζε ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

ζε κία ηηαιηθή ππφζεζε, ζηελ νπνία ε δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ, 

ζχκκεηθησλ, ρσξίο θακία πξνεπεμεξγαζία, θαηαδηθάζηεθε απφ ην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, ην νπνίν είπε φηη πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα 

πξνζπαζνχκε λα βγάινπκε ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά κε κία 
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ζηνηρεηψδε θαη λα θάλνπκε ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ βηναπνβιήηνπ. 

Πξάγκα ην νπνίν βέβαηα πξνυπνζέηεη κία επεμεξγαζία πξηλ ηελ 

δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ.  

Να πσ ηψξα δχν ιφγηα γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία. Βιέπσ φηη 

έρσ ην πξνλφκην ηνπ φηη ν ρξφλνο έρεη  ζηακαηήζεη, θχξηε Πξφεδξε, 

γηα εκέλα. Γελ μέξσ, έρεη πεξάζεη κάιινλ. Δπεηδή φκσο νη 

πξνιαιήζαληεο ρξεζηκνπνίεζαλ ιίγν πεξηζζφηεξν ρξφλν, κε ηελ 

αλνρή ηνπ Πξνεδξείνπ ζα νινθιεξψζσ θαη εγψ ζε 5 ιεπηά.  

Κπθιηθή νηθνλνκία, νη λέεο Οδεγίεο κε ζηφρν ην 2030.  

Ο ζηφρνο ηνπ 50%, πξέπεη λα γίλεη 65% γηα ηα δεκνηηθά 

απφβιεηα, κέρξη ην 2030, 60% ην 2025 θαη βέβαηα ε Διιάδα ζα έρεη 

κία παξάηαζε γηα 5 ρξφληα. Οη κεηαβαηηθέο πεξίνδνη δπζηπρψο ζηελ 

Διιάδα δελ καο επλννχλ, δηφηη αθήλνπκε ην πξφβιεκα, κηαο πνπ 

ζεσξνχκε φηη έρνπκε ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη ην αληηκεησπίδνπκε 

πνιχ αξγφηεξα ζην  κέιινλ, φηαλ ζπλήζσο είλαη αξγά.  

Απηή ηε ζηηγκή φκσο, ε δηαπξαγκάηεπζε ζην πκβνχιην θαη 

ζην Κνηλνβνχιην, κε πίεζε θάπνησλ θξαηψλ –  κειψλ, θαηαηείλεη 

ζηελ κείσζε ηνπ 65%, ψζηε ην 65% ην  2030 λα γίλεη 60% . Μηιάκε 

φκσο γηα ζηφρνπο νη νπνίνη είλαη αθφκε πνιχ θηιφδνμνη γηα ηελ 

Διιάδα ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο πνπ έρνπκε κέρξη ζήκεξα.  

Κάηη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πνπ πξέπεη φινη λα ιάβεηε ππφςε, 

κφλν ην 10% ησλ απνβιήησλ ζα κπνξεί λα δηαηίζεηαη ζε ΥΤΣΑ 

κέρξη ην 2030. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ππφινηπν 90% ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο κε φινπο ηνπο άιινπο ηξφπνπο 

επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ, πνπ είλαη πςειφηεξα ζηελ 

ππξακίδα. Καη εδψ ε Διιάδα έρεη 5 ρξφληα κεηαβαηηθή πεξίνδν, 

δειαδή 2035, κε ην ζθεπηηθφ φηη έρνπκε αλαθχθισζε θάησ απφ ην 

20%. Ο ζηφρνο απηφο είλαη πην θηιφδνμνο γηα ηηο ζπζθεπαζίεο, είλαη 

75% ην 2030 θαη 65% ην 2025.  

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα πσ φηη ε Δπξψπε, κε ηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία, ηξέρεη κε ηαρχηεηεο ηηο νπνίεο ε ρψξα κα ο δελ γλσξίδεη. 

Η θπθιηθή νηθνλνκία απνηειεί κία πξφθιεζε, ζεσξψ φηη ε ΚΔΓΔ 
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αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο θαη ζα έιεγα θηλείηαη ζηε ινγηθή ηνπ ηη 

καο επηθπιάζζεη ην κέιινλ θαη πψο κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε 

κε ηηο ηαρχηεηεο εθείλεο πνπ ζα καο επηηξέπνπλ λα θε ξδίζνπκε ηνλ 

ρακέλν ρξφλν θαη ην ρακέλν έδαθνο. Η θπθιηθή νηθνλνκία ζα 

δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο. Η δηαρείξηζε απνβιήησλ είλαη έλαο 

λεπξαιγηθφο ηνκέαο ππφ ηελ έλλνηα απηή.  

Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ηα Σνπηθά ρέδηα είλαη πάξα 

πνιχ ρξήζηκα, δηφηη ζα  επηηξέςνπλ ηε δηαινγή ζηελ πεγή, ζα 

επηηξέςνπλ ηελ ζπιινγή ζε δηαθνξεηηθά ξεχκαηα θαζαξψλ πιηθψλ, 

αιιά δελ ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα, κηαο πνπ ε θφπξνο ηνπ Απγείνπ 

–  επηηξέςηε κνπ ηε κεηαθνξηθή απηή έθθξαζε –  πνπ απαηηεί 

θάπνηνλ Ηξαθιή λα ηελ αληηκεησπίζεη, ρξεηάδεηαη θαη ηα ΓΙΣ, ηα 

νπνία ζα πξέπεη νπσζδήπνηε ζε θάπνηεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 

λα ιεηηνπξγήζνπλ, κε ρακειφηεξεο βέβαηα εγγπεκέλεο πνζφηεηεο, 

ψζηε λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο, ηνπο ζηφρνπο νη νπνίνη ζα αξρίζνπλ 

λα εθαξκφδνληαη ζε 2 ρξφληα απφ ζήκεξα, κηαο πνπ πξνβιέπεηαη 

φηη νη λέεο απηέο νδεγίεο ζα εγθξηζνχλ ζην πιαίζην ηεο καιηέδηθεο 

Πξνεδξίαο, ζην πξψην δειαδή 6κελν ηνπ λένπ ρξφλνπ θαη νη 

νδεγίεο απηέο ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζε δχν ρξφληα.  

Άξα κέρξη ην 2018 ζα έιεγα, ην ηέινο ηνπ ’18, νη νδεγίεο 

απηέο κε ηνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο, ζα απνηεινχλ πιένλ λνκηθή 

δέζκεπζε θαη γηα ηε ρψξα θαη ππφ ηελ έλλνηα απηή, ζα πξέπεη λα 

πξνεηνηκαζηνχκε έγθαηξα φινη,  ε ΚΔΓΔ ζα πξσηνζηαηήζεη θαη πάιη 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη κάιηζηα λα πξνηείλνπκε θαη θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

κηαο πνπ ε θπθιηθή νηθνλνκία ζα καο δψζεη ηηο δπλαηφηεηεο απηήο. 

Αλαθέξνκαη θαη ζε κνξθέο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. Γελ 

πξέπεη λα ππάξρεη ζηε ρψξα ζχλδξνκν θαηά ηεο ζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο. Η ζεξκηθή επεμεξγαζία εθαξκφδεηαη ζε φια ηα θξάηε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εκείο είκαζηε καδί κε δχν –  ηξία λέα 

θξάηε –  κέιε ε εμαίξεζε θαη φπσο είπε θαη ν Πξφεδξνο, είλαη πνιχ 

θαιχηεξε απφ ηελ απηναλάθιεμε ρσκαηεξψλ ή θαη ηελ αλάθιεμε 
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ρσκαηεξψλ, πνπ έρνπκε ζε πνιιά ειιεληθά  λεζηά ην θαινθαίξη, ε 

νπνία είλαη θαηαζηξνθηθή, ιφγσ ησλ δηνμηλψλ, ησλ θνπξαλίσλ θαη 

ησλ επηπηψζεσλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα αιιά θαη ζηελ πγεία ησλ 

αλζξψπσλ.  

Τπφ ηελ έλλνηα ινηπφλ απηή, πξέπεη λα είκαζηε αλνηρηνί ζηελ 

νηθν-θαηλνηνκία, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ππάξρνπλ λέεο ηερλνινγίεο 

θαη ππάξρνπλ θαη ιχζεηο γηα ηα κηθξά λεζηά, ψζηε ην βηναπφβιεην 

λα αμηνπνηεζεί, λα δεκηνπξγεζεί απφ ην βηναπφβιεην, βηνθαχζηκν, 

βηναέξην, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ 

λεζηψλ αιιά θαη ηεο ρψξαο καο, κηαο πνπ  ε ρψξα καο έρεη 

παζεηηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην θαη ππφ ηελ έλλνηα απηή, ηα 

απφβιεηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ θαη κία πεγή παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία θαη ζέζεηο εξγαζίαο ζα δεκηνπξγήζεη 

θαη ζην ΑΔΠ ζα ζπκβάιιεη.  

Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  …(εθηφο κηθξνθψλνπ)… θαη ζηε δηθή καο αιιά θαη 

ζε φιε ηελ Δπξψπε, είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ λα ιέκε φηη 

παίξλνπκε 5 ρξφληα παξάηαζε. αλ Έιιελαο δελ αηζζάλνκαη θαη 

πνιχ θαιά, γηαηί πάληνηε είκαζηε ηεο ινγηθήο: πφηε θάλεηο  ηα 

εγθαίληα; Σν πξσί ή ην απφγεπκα; Θα πξνιάβνπκε κέρξη ην 

απφγεπκα. Γειαδή αλ πάξνπκε 5 ρξφληα παξάηαζε, ζεσξψ φηη 

είλαη θαιφ κελ, αιιά ζα ην αθήζνπκε γηα ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα.  

Οη ζηφρνη είλαη ζηφρνη θαη πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

θαη δηα ηνπ λφκνπ έλαο νδηθφο ράξηεο πξνζέγγηζεο ησλ 5 εηψλ 

παξάηαζεο θαη φρη 5 ρξφληα παξάηαζε. Απηφ, ε Απηνδηνίθεζε 

κπνξεί λα αλαιάβεη πνιχ θαιά ηηο επζχλεο ηεο. Καη επίζεο είλαη 

ζεκαληηθφ θαη ε ζέζε ηεο ΚΔΓΔ είλαη μεθάζαξε ζε απηφ πνπ είπακε. 

Τπήξρε κηα ηδενιεςία παιαηφηεξα: θάςε ηα φια. Όια ζηελ 

ππξφιπζε θαη αο βάδνπκε κεγάιεο κνλάδεο θαη ινηπά. Ναη. Καη 

εηνηκαδφηαλ 16 κεγάιεο κνλάδεο, κε 4 εηαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Διιάδα.  
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ήκεξα ππάξρεη ε ινγηθή, αξρίδεη λα επηθξαηεί ε ινγηθή. Πξηλ 

ιίγν θαηξφ είρακε ηελ ηδενιεςία, δελ θαίκε κε ηίπνηα, δελ θάλνπκε 

ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε θαη απνηέθξσζε ελλνψ ή θάπνηνλ άιιν 

ηξφπν. Ννκίδσ ηειηθψο φηη έξρεηαη ε ψξα –  θαη καο ην είπαλ πάξα 

πνιχ θαιά θαη ν θχξηνο Κξεκιήο θαη ν θχξηνο Τπνπξγφο –  φηη ήξζε 

ε ψξα λα είκαζηε αλνηρηνί ζε θάζε ινγ ηθή ιχζε, πέξα θαη έμσ απφ 

ηδενιεςίεο.  

Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

Θα παξαθαινχζα γηα κηα κηθξή παξέκβαζε ηνλ θχξην 

Γεκήηξε Πνιηηφπνπιν, ν νπνίνο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ ΔΟΑΝ θαη 

βιέπνπκε φηη πξνζπαζνχκε λα ζπκκαδέςνπκε ηα πξάγκαηα εθεί θαη 

θπξίσο ζα ήζεια, θχξηε Πνιηηφπνπιε, λα καο πείηε απηφ πνπ 

θαηαθεξαπλψζακε Γηνηθήζεηο παιαηφηεξα, πνπ θάλαλε παξάπνλα, 

θαη ππαιιήινπο, ηα πεξί εηζθνξνδηαθπγήο θαη πφζνπο ειέγρνπο 

έρεη θάλεη ν ΔΟΑΝ ζηα ζπζηήκαηα θαη πφζεο θνξέο επέβαιιε 

πξφζηηκα θαη πφζεο θνξέο επίζεο, ιέσ θαη παξαθαιψ αλ έρεηε ηα 

ζηνηρεία λα ηα δψζνπκε εδψ, αθνχκπεζαλ θάπνηνλ, ν νπνίνο ελ 

γλψζεη καο, μέξνπκε πψο ιεηηνπξγνχλ θάπνηνη θαη πνηνο είλαη 

ζήκεξα ν ξφινο ηνπ ΔΟΑΝ.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

Δ. ΠΟΛΘΣΟΠΟΤΛΟ:  Λνηπφλ, 12.30 ε ψξα, θαιεζπέξα ζαο.  

 Θα ήζεια λα πσ φηη  είλαη κεγάιε κνπ ραξά πνπ βξίζθνκαη 

ζήκεξα εδψ, γηαηί ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο είλαη έλαο 

Οξγαληζκφο ν νπνίνο κέρξη ζήκεξα δελ είρε βξεη ηε ζσζηή ηνπ 

ζέζε ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Δίλαη ινηπφλ κεγάιε κνπ ε 

ραξά πνπ ζήκεξα έξρνκαη εδψ γηα λα ζαο πσ φηη ν Διιεληθφο 

Οξγαληζκφο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Πνιηηείαο, ζέιεη λα παίμεη 

θαη λα πινπνηήζεη ην ξφιν απηφλ ν νπνίνο έρεη έλα ηξίπηπρν. 

πλεξγαζία ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο, ησλ Γήκσλ, 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ.  

 Απηφ ινηπφλ ην ηξίπηπρν ε Πνιηηεία ζα καο δψζεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ην πινπνηήζνπκε θαη δελ είρε πινπνηεζεί κέρξη 
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ζήκεξα, γηαηί πξαγκαηηθά κε 11 άηνκα πξνζσπηθφ, είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα εθαξκφζεηο φιεο απηέο η ηο πνιηηηθέο θαη θπζηθά είλαη 

θαη πνιχ δχζθνιν λα πινπνηήζεηο πξφζηηκα θαη ειέγρνπο, πνπ είπε 

θαη ν θχξηνο Πξφεδξνο.  

 Θέισ λα πσ ινηπφλ φηη ζαο θαιψ απφ ζήκεξα θαη κεηά, λα 

έξζεηε ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ ΔΟΑΝ, ν νπνίνο ζηγά –  ζηγά ζα 

αξρίζεη λα ζηειερψλεηαη θαη ν νπνίνο κέρξη ζήκεξα έρεη θάλεη 

κεξηθέο ηνκέο πνπ ζα ήζεια λα ζαο ηηο κεηαθέξσ θαη νη νπνίεο είλαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθέο.  

 Πξάγκαηη, ππάξρεη κηα κεγάιε εηζθνξνδηαθπγή. Ξεθηλάεη απφ 

ην 10% ζε θάπνηα ξεχκαηα θαη θηάλεη  ζηηο ζπζθεπαζίεο ην 40%. Ο 

θχξηνο Τπνπξγφο είπε φηη ν Διιεληθφο  Οξγαληζκφο εθάξκνζε ην 

ειεθηξνληθφ κεηξψν παξαγσγψλ. Απηφ ινηπφλ ζηελ αξρή θαίλεηαη 

φηη δελ ζα είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθφ. Όκσο ππάξρεη κηα ηνκή ηελ 

νπνία δελ γλσξίδεηε θαη ζα ήζεια λα ζαο ηελ πσ.  

 Σν ΔΜΠΑ δίλεη  έλα απνθιεηζηηθφ κεηξψν. Γίλεη  έλαλ 

απνθιεηζηηθφ αξηζκφ. Ο αξηζκφο ινηπφλ απηφο, ζα θξνληίζνπκε 

φινη νη παξαγσγνί λα ηνλ αλαγξάθνπλ ζηα ηηκνιφγηά ηνπο. Καλέλα 

πξντφλ δελ ζα δηαθηλείηαη ζηελ αγνξά, εάλ δελ έρεη ην κεηξψν, εάλ 

δελ έρεη ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηνπ κεηξψνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

θαλέλα πξντφλ δελ ζα θπθινθνξεί ζηελ αγνξά αλεμέιεγθην. Δίλαη 

έλα κέηξν ην νπνίν ζα θέξεη, θχξηε Πξφεδξε, φπσο ην ξσηήζαηε, 

κεγάια έζνδα ζηα ζπζηήκαηα, δηφηη ζα κεησζεί ε εηζθνξνδηαθπγή.  

 Απηφ ινηπφλ, καδί κε ην ειεθηξνληθφ κεηξψν απνβιήησλ, 

είλαη δχν εξγαιεία ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ πάξα πνιχ φρη κφλν 

ζηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγσγψλ πνπ εηζθνξνδηαθεχγνπλ, αιιά ζα 

βνεζήζεη επίζεο ηνλ Οξγαληζκφ λα θαηαγξάςεη πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία. Θα πσ ινηπφλ φηη ζην ειεθηξνληθφ κεηξψν απνβιήησλ, 

πνπ ζα μεθηλήζεη  λα ιεηηνπξγεί θαη λα πινπνηείηα η ην πξψην 

εμάκελν ηνπ ’17, ζα είλαη ππνρξεσκέλνη φινη νη Γήκνη λα 

αλαγξάθνπλ ηα αζηηθά ηνπο απφβιεηα. Θα πξέπεη ινηπφλ λα 
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θαηαγξάθνληαη πψο δηαρεηξίδεηαη ν θάζε Γήκνο ηα αζηηθά ηνπ 

απφβιεηα.  

 Ο θχξηνο Τπνπξγφο είπε θάηη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Θέινπκε 

ζηνπο Γήκνπο λα δψζνπκε ηα εξγαιεία απηά ψζηε λα 

απηνδηαρεηξίδνληαη  ηα απφβιεηά ηνπο. Καη εηδηθφηεξα κλεία ζα 

ήζεια λα θάλσ ζηα λεζηά, φπνπ εθεί θαη ιφγσ ηνπ κεηαθνξηθνχ 

θφζηνπο θαη ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ, ζα πξέπεη λα 

δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα λα απηνδηαρεηξίδνληαη, επαλαιακβάλσ, λα 

απηνδηαρεηξίδνληαη ηα απφβιεηά ηνπο θαη κάιηζηα κέζα απφ απηή 

ηελ απηνδηαρείξηζε, λα κπνξνχλ λα έρνπλ πφξνπο γηα λα κεηψζνπλ 

ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα.  

 Απηφ ινηπφλ είλαη επίζεο κηα κέξηκλα θαη είλαη θαη  κηα 

ππνρξέσζε πνπ ε Πνιηηεία ζα ηε δψζεη. Σν είπε ν Τπνπξγφο 

πξνεγνπκέλσο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ΦΟΓΑ, ζα δνχκε πψο νη 

Γήκνη ζα κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά, πξνο 

φθεινο ησλ ηδίσλ ηνπο ησλ πφξσλ.  

 Θέισ λα πσ επίζεο φηη κέζα ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

αχμεζεο ησλ ζηφρσλ, άξα θαη ηεο αχμεζεο ηεο αλαθχθισζεο, 

εληάμακε θαη ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε 

Πνιηηεία εληάζζεη ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη δίλεη ζε απηή 

νπζηαζηηθά εξγαιεία γηα λα είλαη βηψζηκε θαη λα ζπκκεηέρεη ζην 

ΑΔΠ. Γλσξίδεηε λνκίδσ φηη ζρεδφλ ζε φια ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο, ε 

θνηλσληθή νηθνλνκία ζπκβάιιεη απφ 5% έσο 10% ζην ΑΔΠ. ηελ 

Διιάδα δελ μεπεξλάκε ην 0,3%.  

 Δξρφκαζηε ινηπφλ λα θαιέζνπκε ηνπο πνιίηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο Γήκνπο θαη νη Γήκνη λα 

δερζνχλ ηε ζπλεξγαζία απηψλ ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, ψζηε πξαγκαηηθά λα απμήζνπκε 

ζεακαηηθά ηα απνηειέζκαηα.  

 Ο ΔΟΑΝ απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο μεθίλεζε θαη κηα 

εθζηξαηεία. Μηα εθζηξαηεία πνπ ηελ έθαλε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ΚΔΓΔ θαη κε ην δίθηπν  ΦΟΓΑ, μεθίλεζε ινηπφλ λα θάλεη  πεξηνδεία 
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ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο, ζα νινθιεξσζεί κέζα ζην πξψην 2κελν 

ηνπ ’17 θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο Γήκνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

Καζαξηφηεηα, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλνπλ πην ειθπζηηθνί 

απέλαληη ζηνλ πνιίηε θαη πψο ζα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηε ζρέζε 

ησλ πνιηηψλ ηνπο, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία.  

 Θέισ λα πσ φηη έρνπκε έλα κεγάιν έιιεηκκα θαη απηφ αθνξά 

ηελ θνκπνζηνπνίεζε. Θα κνπ επηηξέςεηε λα πσ φηη ν ΔΟΑΝ ζα 

ήζειε ην 2017 λα είλαη ε ρξνληά ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. 3% είλαη ε 

θνκπνζηνπνίεζε ζήκεξα. Καηαιαβαίλεηε, αλ είλαη 17% - 18% ε 

αλαθχθισζε, θαηαιαβαίλεηε ε θνκπνζηνπνίεζε ζε πνην ζεκείν 

βξίζθεηαη. Άξα ινηπφλ ζα μεθηλήζνπκε ην ’17 κηα λέα ζεηξά απφ 

εκεξίδεο αιιά θαη ζπλαληήζεηο αηνκηθέο αλά Γήκν, ψζηε νη Γήκνη 

λα γλσξίδνπλ κε πνην ηξφπν ζα θάλνπλ νηθνλνκηθά 

θνκπνζηνπνίεζε.  

 Θεξκηθή αμηνπνίεζε. Ναη, εηδηθά ζηα λεζηά, δελ είκαζηε 

ελαληίνλ ηεο ζεξκηθήο αμηνπνίεζεο. Αιιά ζα ήζεια λα πσ φηη πξηλ 

θηάζνπκε ζηε ζεξκηθή αμηνπνίεζε, ζα πξέπεη λα εμαληιήζνπκε  

φιεο ηηο άιιεο αλψηεξεο κνξθέο δηαρείξηζεο. Άξα ζα πξέπεη λα 

νινθιεξψζνπκε ηελ αλαθχθισζε θαη κεηά λα δνχκε θαη ηελ ζεξκηθή 

αμηνπνίεζε.  

 Θα κνπ επηηξέςεηε λα ζαο πσ φηη ε εθηίκεζε –  θαη ζα πσ φηη 

φηαλ ζα γίλεη ην ειεθηξνληθφ κεηξψν ζα είκαζηε ζε ζέζε λα έρνπκε 

αθξηβή λνχκεξα –  ε εθηίκεζε ινηπφλ ζηα αζηηθά απφβιεηα είλαη φηη 

ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά είλαη γχξσ ζηα 2,5 εθαηνκκχξηα. Έλα πνιχ 

ρνληξηθφ λνχκεξν, αιιά κελ ην παίξλεηε αθξηβψο. Γελ έρεη θακία 

ζεκαζία αλ είλαη 100.000 πάλσ ή θάησ.  

 ήκεξα ινηπφλ, απφ  απηά ηα πιηθά θαηαθέξλνπκε λα 

αλαθηνχκε πεξίπνπ ηηο 500.000. Έρνπκε ινηπφλ δπλαηφηεηα λα 

αθαηξέζνπκε απφ ηνπο ρψξνπο ηαθήο, άιιν 1,5 –  2 εθαηνκκχξηα. 

Γελ ιέσ ζα πεηχρνπκε απηφ ην ζηφρν, ιέσ φκσο φηη ζηγά –  ζηγά 

πξέπεη λα αξρίδνπκε λα ζηνρεχνπκε πξνο ηα εθεί. Άξα 
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αληηιακβάλεζηε, αθαηξψληαο πιηθφ απφ ηελ ηαθή, κεηψλεηαη ην 

θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζαο.  

 Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα πνπ ζα ζαο δνζεί…  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Κχξηε Πξφεδξε, κε φιν ην ζεβαζκφ, ζα 

παξαθαινχζα έλα ιεπηφ αθφκα αλ ζέιεηε.  

Δ. ΠΟΛΘΣΟΠΟΤΛΟ:  Κιείλσ, λαη.  

 Με ηε δπλαηφηεηα πνπ ζα ζαο δνζεί λα θάλεηε απηνδηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ ζαο, θαη απηφ ζα ζαο δνζεί θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη έλαο  απφ απηνχο είλαη θαη ηα Πξάζηλα 

εκεία, ηα νπνία, φπσο είπε ν Τπνπξγφο, είρε ήδε νδεγεζεί ε ΚΤΑ 

ζην ηππνγξαθείν, αιιά ιφγσ ηνπ αλαζρεκαηηζκνχ δελ κπφξεζε λα 

βγεη ζε ΦΔΚ, άξα έρεη γπξίζεη πίζσ θαη ηελ εξρφκελε εβδνκάδα ζα 

ππνγξαθεί θαη παξάιιεια είλαη έηνηκν θαη ην ρσξνηαμηθφ, γηαηί 

πάξα πνιινί έρεηε κηα αγσλία, ρσξνηαμ ηθά πνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ 

απηά. Η ρσξνηαμηθή ιχζε επίζεο ζα είλαη άκεζα έηνηκε, ηερληθά ηελ 

έρνπκε επεμεξγαζηεί θαη είλαη νινθιεξσκέλε θαη ζα ηελ 

εηζεγεζνχκε ζηνλ Τπνπξγφ κέζα ζην Γεθέκβξε.  

 Θα ήζεια λα θιείζσ ινηπφλ, κε ηελ παξάθιεζε φηη ν 

Διιεληθφο Οξγαληζκφο είλαη δίπια ζαο, ζα έξζεη θνληά ζαο, ζα 

κπνξέζεη λα ζαο πξνζθέξεη φιε ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρεη θαη κε 

απηή ηελ επρή ζα ήζεια λα πσ φηη κπνξνχκε λα πεηχρνπκε πάξα 

πνιιά ζηελ αλαθχθισζε, έρνπκε κέιινλ θαη πξέπεη λα 

ελεξγνπνηήζνπκε ηνπο πνιίηεο.  

 αο επραξηζηψ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ην πεξηεθηηθφ ηεο νκηιίαο 

ζαο θαη ηηο επζείεο απαληήζεηο.  

 πκθσλνχκε θαη εκείο ζηελ Απηνδηνίθεζε ζε δχν πξάγκαηα. 

Πξψηα πξέπεη λα καο αλαγλσξηζηεί φηη θαη εκείο αγαπνχκε ην ίδην 

ην πεξηβάιινλ φπσο θαη ε θπβέξλεζε  ή νη δηάθνξνη Οξγαληζκνί, 

ηνπιάρηζηνλ απηφ. Καη έλα δεχηεξν, λαη ζηνπο ππεξβαηηθνχο 

ζηφρνπο, γηα λα πεηχρνπκε ην αλψηαην εθηθηφ. πκθσλνχκε ζε 

απηφ θαη παιεχνπκε.  
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 Θα παξαθαινχζα ηψξα γηα κία ζθηρηή δηαδηθαζία. Θα ηεξεζεί 

απζηεξά ην 2ιεπην γηα ηνπνζεηήζεηο.  

 Υξήζηνο Παππνχο. Μήπσο ζα ήζειεο λα ην απνθχγεηο; Δίζαη 

ν πην πνλεκέλνο. Έια.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ:  Κχξηε Πξφεδξε, επί ηεο δηαδηθαζίαο. Πνιχ θαιά ην 

είπαηε.  

 Γεηα ζνπ Υξήζην.  

 θηρηά, γηαηί πξέπεη θαηά ηηο 13.10 λα μεθηλήζνπκε ηελ 

Οινκέιεηα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Σν πνιχ, Πξφεδξε.  

 Υξήζην, έρεηο ην 2ιεπηφ ζνπ. Έλαλ ηφζν κεγάιν πφλν ηεο 

Φπιήο, δελ ηνλ πεξηγξάθεηο κε 2 ιεπηά, αιιά βξήθεο ηηο ιχζεηο. 

Δπνκέλσο, είκαζηε δίπια θαη εκείο.  

Υ. ΠΑΠΠΟΤ:  Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Τπνπξγέ, βξήθακε καδί ηε 

ιχζε, απφ πέξπζη, ζην πλέδξην  ηεο Υαιθηδηθήο, πνπ κε νκφθσλε 

απφθαζε ην πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ απνδέρζεθε ηελ πξφηαζε ηνπ 

Γήκνπ Φπιήο γηα απνθαηάζηαζε ηεο ρσκαηεξήο. Δκείο μεθηλάκε ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ 3.500 ζηξεκκάησλ ηεο ρσκαηεξήο, γηαηί δελ 

είλαη κφλν ην πψο ζα καδέςνπκε ηα ζθνππίδηα, ε ίλαη θαη ν ρψξνη ηα 

νπνία απνζεθεχνπκε ηα ζθνππίδηα λα απνδνζνχλ ηελ επφκελε 

ζηηγκή… λα απνδνζνχλ κεηά απφ κεξηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ 

θνηλσλία.  

 Σν έλα θνκκάηη είλαη ε απνθαηάζηαζε φρη κφλν ρσκαηεξήο 

Φπιήο, αιιά θαη φισλ ησλ ρψξσλ ησλ ΥΑΓΑ θαη ησλ ΥΤΣΑ πνπ 

αλέθεξε ν θχξηνο Κξεκιήο. Δίρα ηελ επηπρία λα επηζθεθηψ ηελ 

Ιζπαλία, ηε Μαγηφξθα, καδί κε ηνλ θχξην Κξεκιή, ήκνπλ έλαο απφ 

ηνπο Γεκάξρνπο πνπ αλέθεξε ν θχξηνο Κξεκιήο, λα επηζθεθηψ ην 

Ιζξαήι, ην Σει Αβίβ, ηελ παιηά ρσκαηεξή θαη είδα φηη θαη νη 

Δπξσπαίνη θαη νη Ιζξαειίηεο, είλαη πνιχ πην κπξνζηά απφ εκάο. 

Γελ έρνπλ πεξηζζφηεξν κπαιφ απφ εκάο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

απιά έρνπλ βγάιεη ηηο ηδενιεςίεο θαη έρνπλ εληάμεη ζηελ ηαθηηθή 

ηνπο, θαιέο πξαθηηθέο.  
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 Δίλαη πάξα πνιχ απιφ λα απνθαηαζηήζνπκε ηνπο παιηνχο 

ΥΤΣΑ, λα απνθαηαζηήζνπκε ηνπο παιηνχο ΥΑΓΑ, λα ηνπο 

απνδψζνπκε ζηελ θνηλσλία θαη ρσξίο ηδενιεςία λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνξξηκκάησλ κε θάζε κνξθή. Με θάζε 

κνξθή πνπ ζα απνθαζίζεη ε ηνπηθή θνηλσλία.  

 Καη θιείλνληαο, αγαπεηέ θχξηε Πξφεδξε, ζέισ λα πσ φηη ην 

ζέκα ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, πξέπεη λα 

παξακείλεη ζηελ Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε. Η Πξσηνβάζκηα 

Απηνδηνίθεζε αγσλίδεηαη, ε Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε δίλεη ηηο 

ιχζεηο θαη ε Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε ζα πνξεπηεί θαη ραίξνκ αη 

πνπ έλαο πξψελ απηνδηνηθεηηθφο ηεο Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο, 

είλαη ζήκεξα ν Τπνπξγφο, πνπ ζα έρνπκε ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε.  

 Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. Να είζηε θαιά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Υξήζην, ζε επραξηζηψ.  

 Δίπα πξαγκαηηθά φηη ν ρξφλνο είλαη πνιχ ιίγνο γηα λα πεηο 

έλαλ πφλν δεθαεηηψλ θαη κηα ηαιαηπσξία, αιιά λνκίδσ φηη 

πξνρσξνχλ ηα πξάγκαηα.  

 Θα παξαθαινχζα λα έρεη έλα 2ιεπην ν Γήκαξρνο ηεο Μήινπ, 

ν θχξηνο Γακνπιάθεο .  

 Καη λα εηνηκάδεηαη, παξαθαιψ, ν Γήκαξρνο Παηξέσλ, ν 

θχξηνο Πειεηίδεο.  

Γ. ΔΑΜΟΤΛΑΚΗ:  Δπραξηζηψ, Πξφεδξε.  

 Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Πξφεδξε, αγαπεηέο θαη αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη.  

Νεζησηηθή Διιάδα, θχξηε Τπνπξγέ. Πξψην, ΥΑΓΑ. Έρνπλ νη 

λεζησηηθνί Γήκνη, αλ θαη ππνζηειερσκέλνη, έρνπλ θάλεη φηη είλαη 

δπλαηφλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηνπο  

ΥΑΓΑ. Καζεκεξηλά βξίζθνπκε εκπφδηα θαη θαζεκεξηλά βξίζθνπκε 

νκάδεο αλζξψπσλ νη νπνίνη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

θπβέξλεζεο, θχξηε Τπνπξγέ, δεκηνπξγνχλ ζέκαηα.  
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Να ην βάισ πάξα πνιχ απιά. Δγψ ζηε Μήιν έρσ μεθηλήζεη, 

έρσ πάξεη φιεο ηηο αδεηνδνηήζεηο, έρσ εληάμεη έξγν θαη έρσ 

πξνρσξήζεη ζρεηηθά κε ηνλ ΥΑΓΑ κνπ. Η εηαηξία πνπ έρεη αλαιάβεη 

ηελ απνθαηάζηαζε, δέρηεθε έλα ηειεθψλεκα φηη δελ πξφθεηηαη λα 

πιεξσζεί, επεηδή ζα πάλε ηα ρξήκαηα απφ ην ΠΔΓΔ θαη φρη απφ ην 

επξσπατθφ παθέην θαη κεζαχξην εγψ ζα βξίζθνκαη θξεκ αζκέλνο θαη 

άιινη πνιινί ζπλάδειθνί κνπ, γηαηί; Γηαηί εκείο θάλακε ζσζηά ηε 

δνπιεηά καο.  

Πξέπεη ινηπφλ ζε απηφ, θχξηε Πξφεδξε, φπσο είρακε πάξεη 

ηελ απφθαζε ζην πλέδξην ηεο Υαιθηδηθήο φηη, φηη πξφζηηκα είλαη 

λα κπνπλ ζηνπο Γήκνπο, νη νπνίνη έρνπλ πξάγκαηη  θάλεη ηε δνπιεηά 

ηνπο ζσζηά, απηά ζα γπξίζνπλ αλεπηζηξεπηί ζην Τπνπξγείν.  

ΥΤΣ, ΥΤΣΑ ή φπσο αιιηψο ζέιεηε πείηε ην, εγψ ην έρσ 

πξνιάβεη ζηηο δχν ζεηείεο κνπ Γεκάξρνπ, λα αιιάδνπλ γξάκκαηα, 

λα κπαίλνπλ, λα πξνζηίζεληαη, λα αθαηξνχληαη. Πνχ επζχλεηαη έλαο 

Γήκνο λεζησηηθφο, φηαλ γηα λα ζπλεδξηάζεη ε Δπηηξνπή ηνπ 2882, 

θχξηε Τπνπξγέ, ρξεηάδεηαη 2,5 ρξφληα γηα ηηκή κνλάδνο γηα ηελ 

απαιινηξίσζε. Καη πάιη εθεί πξνρσξάκε, ζέινπκε ζπκπαξάζηαζε 

ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ην ΠΔΥΧ δειαδή, λα ηξέμεη ιίγν 

ηηο πξνζπάζεηεο απηέο ηηο νπνίεο θάλνπκε. Μφλνη καο ηα θάλνπκε νη 

Γήκαξρνη. Έρεη γίλεη θαηαλνεηφ λνκίδσ θαη ζηνπο αθξναηέο, αιιά 

θαη ζε φινπο εκάο πνπ δηνηθνχκε απφ θάζε πφζην.  

Καη πάκε ζην ηειεπηαίν, ζηε λεζησηηθή Διιάδα. Δίλαη δπλαηφλ 

ην 2016, πνπ πξνρσξάκε, εάλ έρεηο έλαλ νηθηζκφ θάησ απφ 2.000 

θαηνίθνπο, λα κε κπνξείο λα κπεηο ζε θάπνην Δπξσπατθφ 

Πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα θάλεηο κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ; 

Πνχ ζα πάλε ηα ιχκαηα; Δθ ησλ πξαγκάησλ πεγαίλνπλ ζηα ξέκαηα. 

Έρνπκε ινηπφλ ηνλ θαζέλα, ν νπνίνο ζέιεη λα  θάλεη πνιηηηθή, ζέιεη 

λα θαλεί θαιφο, κπνξεί λα ηνπ δίλεηαη θαη πάζα απφ αιινχ, λα καο 

ζηέιλεη ζηνπο εηζαγγειείο, γηαηί; Γηαηί ην θξάηνο εδψ δελ έξρεηαη λα 

πξνζηαηέςεη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη  ηνπο Γεκάξρνπο;  
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Καη γηαηί ζα πξέπεη λα κηιάκε φηη νη δχν ζεζκν ί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ν Α΄ θαη ν Β΄, ζα πξέπεη απφ θνηλνχ λα 

ζπλεξγάδνληαη γηα ην θαιφ, φηαλ έρνπκε βάιεη θαη εδψ θάπνηνλ 

πάλσ απφ ην θεθάιη καο, θαη αλαθέξνκαη ζηελ αηξεηή Πεξηθέξεηα, 

πνπ κέζσ ησλ θιηκαθίσλ ηεο, εάλ ηα έρεηο θαιά κε ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε, είζαη ην θαιφ παηδί, εάλ ηα έρεηο θαθά κε ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε, ζηέιλεη ηνλ ππάιιειφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζνπ 

γξάςεη νπνηαδήπνηε έθζεζε θαη λα ζε ζηείιεη ηελ επφκελε κέξα 

ζηνλ εηζαγγειέα, ιεο θαη φηη ν Γήκαξρνο δελ ελδηαθέξεηαη λα ιχζεη 

φια απηά ηα πξνβιήκαηα θαη ελδηαθέξνληαη απηνί απφ ηηο θαξέθιεο 

ηνπο. Καη φρη απφ ηε Μήιν. Απφ ηε χξν ή απφ ηελ Αζήλα. Καη λα 

πάκε απηφθσξν θαη λα καο θνξντδεχεη ν θφζκνο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  ε επραξηζηψ.  

Γ. ΔΑΜΟΤΛΑΚΗ:  Πξέπεη ινηπφλ, θχξηε Τπνπξγέ, λα ιάβνπκε 

κέξηκλα γηα ηα λεζηά. Άιισζηε, απηφ ην 101 άξζξν ηνπ 

πληάγκαηνο πεξί λεζησηηθφηεηαο, αο γίλεη ελ πάζε πεξηπηψζεη 

πξάμε ζε απηά ηα πξάγκαηα.  

 Καη, θχξηε Πξφεδξε, λα πάξνπκε κηα ηέηνηα απφθαζε, νχησο 

ψζηε λα είκαζηε θνληά ζηνπο Γεκάξρνπο ησλ λεζηψλ.  

 Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηνλ Γεξάζηκν, παξ’ φιε 

ηελ αγαλάθηεζε, πεξηνξίζηεθε, ηελ εχινγε αγαλάθηεζε, πνπ ην 

δνχκε φινη.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ:  Έθαγε 4 ιεπηά, θχξηε Υηνλίδε, 4 ιεπηά κίιεζε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Όρη, ήηαλ 3΄.40΄΄. Απφ εθεί θαη πέξα φκσο, είλαη 

θαη ρείκαξξνο θαη απηά πνπ είπε είλαη κηα αγσλία φισλ καο θαη 

πξέπεη, ηέινο πάλησλ, απηφ πνπ πήξακε θαη απφθαζε ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, λα ην μέξνπκε. Δίλαη δχν παξάιιεινη ζεζκνί 

ν Α΄ θαη ν Β΄ Βαζκφο, δελ είλαη θαπέιν ν έλαο ζηνλ άιινλ θαη 

πνιιέο θνξέο δελ ρξεηάδεηα η ιεθηά, ρξεηάδεηαη ξπζκίζεηο. 

Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ψζηε  λα κελ ππάξρεη απηφ ην θαπέισκα. 
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Πνιχ θαιά ηα ιέεη ν Μάθεο θαη είλαη βέβαηα ζηε γξακκή πνπ έρεη 

ζπλνιηθά ε ΚΔΓΔ.  

 Παξαθαιψ ν Γήκαξρνο, ν θχξηνο Πειεηίδεο. Παξαθαιψ, 

Γήκαξρέ κνπ.  

Κ. ΠΕΛΕΣΘΔΗ:  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, θχξηε 

Τπνπξγέ, παξαθνινπζψληαο ηελ ηνπνζέηεζή ζαο, κνπ 

δεκηνπξγήζεθε ε εληχπσζε φηη εάλ ιχζνπκε ηα νξγαλσηηθά 

δεηήκαηα, αλ ιχζνπκε ηα δεηήκαηα ηα λνκνζεηηθά θαη νκνλνήζνπκε 

ζε νξηζκέλα δεηήκαηα, ζα κπνπλ ηα πξάγκαηα ζε κ ία ζσζηή βάζε 

θαη ζα ιχζνπκε ην ζέκα.  

Πιελ φκσο, πξέπεη λα γλσξίδνπκε εδψ πέξα φηη εδψ θαη κία 

20εηία, δηαρξνληθά δειαδή, ζπδεηάκε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί θαη πινπνηείηαη θαη ε νπνία 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη αλαδεηθλχεηαη ζε παξάγνληα ζπλερνχο 

ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ην πξφβιεκα απηφ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο 

παίξλεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο.  

 Να ζαο πνχκε φηη ζηνλ Πχξγν γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

Πεινπφλλεζν, ηα ζθνππίδηα είλαη ζηνπο δξφκνπο, λα πνχκε απηά 

πνπ δεη ε Αηηηθή θαη πνπ πξνεγνπκέλσο αλαθέξζεθαλ, λα πνχκε 

ζηα λεζηά ηη γίλεηαη θαη λα πνχκε φηη  ζηελ πφιε κνπ ζηελ Πάηξα, 

φηη ν ΥΤΣΑ είλαη ζε νξηαθφ ζεκείν, ζα έπξεπε λα είρε θιείζεη θαη 

θαζπζηεξεί ε ελαιιαθηηθή ιχζε.  

 Δκείο είκαζηε έηνηκνη, ζα ηξέρνπκε, ηξέρνπκε φινη καο, φιεο 

νη Γεκνηηθέο Αξρέο, πιελ φκσο ην απνηέιεζκα ζην ηέινο δελ 

βγαίλεη. Καη επεηδή δελ είλαη ζέκα ηερλνθξαηηθφ, δελ είλαη ζέκα 

θάπνηνπ ζρεδηαζκνχ, επί ράξηνπ ιχλνληαη πνιιά δεηήκαηα θαη φηαλ 

κηινχκε, ηα ιχλνπκε φια, ζηελ πξάμε φκσο ζα πξέπεη λα 

αλαδεηήζνπκε γηαηί επί ηφζα ρξφληα, αθνχ ην έρνπκε εληνπίζεη, 

πνηνο Γήκνο, γηα παξάδεηγκα, δελ είρε αζρνιεζεί κε απηφ ην 

δήηεκα; Πνηα Πεξηθέξεηα, πνηα παιηά Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, 
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πνηα θπβέξλεζε; Γηαηί δελ είρακε απνηέιεζκα κέρξη ζήκεξα; Γηαηί 

δνχκε απηή ηελ θαηάζηαζε; Ση κεζνιάβεζε;  

 πζηεκαηηθά, ηφζν ζε επίπεδν θπβεξλήζεσλ φζν θαη ζην 

επίπεδν ηεο ΚΔΓΔ, μερλνχκε  ηνλ βαζηθφ παξάγνληα πνπ ζηέθεηαη 

εκπφδην. Πνηνο θεξδίδεη απφ απηφ ην δήηεκα γχξσ απφ ην ζέκα ησλ 

ζθνππηδηψλ θαη έρνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα επί κηα 20εηία; Πνην 

είλαη ην εκπφδην γηα λα ιχζνπκε απηά ηα δεηήκαηα;  

 Δκείο εμαξρήο ηνπνζεηνχκαζηε θαη ιέκε φηη δελ ζα πξέπεη λα 

μερλάκε φηη γηα ην θεθάιαην, ην δήηεκα ησλ ζθνππηδηψλ είλαη θιέβα 

ρξπζνχ. Πνηνο δελ ην θαηαιαβαίλεη απηφ; Γηαηί έρνπκε ζπλερψο απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δηαθνξεηηθέο ληηξεθηίβεο, νδεγίεο, 

εθαξκνγέο, ζηα θξάηε –  κέιε; Πνηνο ν ιφγνο; Αλάινγα κε ηελ 

θπξηαξρία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ζην θεθάιαην, έρνπκε θαη 

ηνλ αληίζηνηρν πξνζαλαηνιηζκφ.  

Παιηφηεξα καο έθαλαλ αλαιχζεηο φηη πξέπεη λα θηηάμνπκε 

ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Ξαθληθά απηφ εγθαηαιείθηεθε. Μεηά 

καο είπαλ φηη ζα πξέπεη λα θάλνπκε εξγνζηάζηα θαξασληθά. 

Δθαηνκκχξηα ησλ εθαηνκκπξίσλ. Σψξα εμαθαλίζηεθε απηφ. ήκεξα 

κηινχκε γηα αλαθχθισζε, φπνπ θάλνπλ επελδχζεηο άιιεο 

πνιπεζληθέο, νη νπνίεο ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ ηα θέξδε ηνπο. Γηαηί 

είλαη ζηαζεξφ ζίγνπξν θέξδνο, πιελ φκσο φινη απηνί πνπ ζα 

θεξδίδνπλ, απφ θάπνπ πξέπεη λα παίξλνπλ ηα θέξδε ηνπο. Καη ηα 

θέξδε δπζηπρψο έξρνληαη λα ηα παίξλνπλ απφ ην ιαφ καο.  

Μπνξεί ν ιαφο καο ζήκεξα λα πιεξψλεη ηέηνηνπ είδνπο 

αληαπνδνηηθά ηέιε; ε ηη ζπκβάιιεη ε θεληξηθή θπβέξλεζε ζε απηά 

ηα δεηήκαηα; Γηα πνην ιφγν ζα πξέπεη λα πιεξψλνπκε ηελ 

αληαπφδνζε; Γηα πνην ιφγν ζα πξέπεη λα πιεξψλνπκε ηέιε ηαθήο; 

Γηα πνην ιφγν ζα πξέπεη λα πιεξψλεη,  φπσο ιέκε φηη απηφο πνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη ζθνππίδηα λα πιεξψλεη; Πνηνο ζα πιεξψζεη, ν 

άλεξγνο; Ή δελ πξέπεη λα παξάγεη ηίπνηα; Η θηψρεηα; Ση ρξήκαηα 

επηζηξέθνπλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζην ρψξν απηφ, ζε 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

«ΥΩΡΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ» 

03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016   

46 

δεηήκαηα ππνδνκψλ; Θα κηιήζνπκε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε; Θα 

κηιήζνπκε γηα ην πξνζσπηθφ; Με πνην πξνζσπηθφ ζα πάκε;  

Βάδνπκε ζηφρνπο θαη ιέκε φηη ζα πάκε κε 50% ηελ 

αλαθχθισζε. Μάιηζηα. Δκείο έρνπκε ΚΓΑΤ ζηελ Πάηξα θαη ζέινπκε 

λα ην πάξνπκε θαη  λα ην θνπκαληάξνπκε εκείο θαη λα απμήζνπκ ε 

ηελ αλαθχθισζε. Με ηη πξνζσπηθφ; Με 8κελήηεο; Με 5κελήηεο; Με 

2κελα; Με πνην ζηειερηαθφ δπλακηθφ; Με πνηα ρξήκαηα; ην κηιεηφ 

θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ κπνξεί λα κπαίλνπλ, αιιά ζηελ πξάμε είκαζηε 

πνιχ καθξηά.  

Άξα ινηπφλ…  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Κχξηε Γήκαξρε, αλ κπνξείηε, λα νινθιεξψζεηε.  

Κ. ΠΕΛΕΣΘΔΗ:  Οινθιεξψλσ. Να βάισ φηη θηλνχκαζηε… Σα 

βαζηθά ηνπιάρηζηνλ.  

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαη ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ, ππάξρνπλ δχν δξφκνη. Ο δξφκνο ηεο αλάπηπμεο 

αθνχγεηαη ζπλερψο. ε φιν ην πλέδξην. Σν νπνίν φκσο δίλεη ηηο… 

θαη πινπνηείηαη. Καη θέξλεη απνηειέζκαηα. Σηο ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο 

ηηο βηψλνπκε. Σηο βηψλνπκε θαη ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ, ηηο βηψλνπκε σο δσή, ηηο βηψλνπκε σο ηα πάληα.  

 Τπάξρεη θαη ε άιιε ιχζε. Η άιιε ιχζε φκσο θηλείηαη ζε άιιε 

θαηεχζπλζε. Καη λα κε ζπγρσξείηε, λα καο επηηξέςεηε λα αθνχζηε 

ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν ηεο άιιεο ιχζεο. Καη ε άιιε ιχζε είλαη  

επηηέινπο φηη δελ είλαη νη πξσηαγσληζηέο ην θεθάιαην. Καξθί δελ 

ηνπο θαίγεηαη αλ ζα δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά ηα ζθνππίδηα ή φρ η. Ή αλ 

ζα έρνπκε πεξηβάιινλ θαιφ ή φρη. Απηφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είλαη 

λα ηα νηθνλνκήζνπλ. Business θάλνπλ νη άλζξσπνη. Δκείο ηη 

θάλνπκε;  

 Άξα εκείο εξρφκαζηε θαη ιέκε, φζν ε νηθνλνκία ζα βξίζθεηαη 

ζηα ρέξηα απηψλ, δελ πξφθεηηαη λα θάλνπκε ηίπνηα. Βήκα πα ξαπέξα 

δελ ζα θάλνπκε. Αιιαγή ηνπ θνπκαληαδφξνπ ζηελ νηθνλνκία. Πνηνο 

είλαη ν άιινο πνπ είλαη; Απηφο πνπ ρηίδεη ηε ρψξα καο. Απηφο πνπ 

ρηίδεη ηηο πφιεηο καο. Δκείο εδψ πέξα ήδε, εκείο δελ ρηίδνπκε ηνπο 
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Γήκνπο καο; Γηαηί; Δίλαη θαιχηεξνη, ην επηρεηξείλ, ην νπνίν ζέιεη λα 

βξίζθεη θξέζθν, σξαίν ρξήκα θαη εκείο δελ μέξνπκε λα θάλνπκε 

θνπκάλην; Πνηνο απφ εζάο δελ θάλεη θνπκάλην;  

Μπνξνχκε λα θάλνπκε θνπκάλην; Μπνξνχκε. ε πνηα βάζε; 

Δκείο ινηπφλ ιέκε φηη ε βάζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζε άιιε 

εμνπζία θαη ε εμνπζία ζα πξέπεη λα είλαη ιατθή, κε θαζφκαζηε θαη 

ην θνηηάδνπκε ζαλ θάηη ην θνβεξφ. Γελ ζα θάλνπκε βήκα κπξνζηά 

εάλ δελ αιιάμνπκε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο.  

Θα ζαο θαηαζέζσ θαη ηελ νκηιία κνπ…  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Αγαπεηέ Κψζηα, θχξηε Πειεηίδε…  

Κ. ΠΕΛΕΣΘΔΗ:  Ναη. Λέσ εγψ φκσο φηη φηαλ ζπδεηνχκε 24 ψξεο 

εδψ κέζα θαη φηαλ έξρεηαη ε ψξα λα αθνπζηεί ν άιινο πφινο, γηαηί 

δχν πφινη είλαη .  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Δκείο… Καη έρεηε αμηνπξεπή θαη δπλακηθή 

παξνπζία ζην πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ.  

Κ. ΠΕΛΕΣΘΔΗ:  Ο πφινο ηεο αλάπηπμεο, πνπ θέξλεη δπζηπρία θαη 

ν πφινο ηεο δηθήο καο πξφηαζεο, πνπ ζα θέξεη επηπρία.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  ηελ ΚΔΓΔ έρεηε πνιιή εθπξνζψπεζε.  

Κ. ΠΕΛΕΣΘΔΗ:  Καη επεηδή θαη ε ΚΔΓΔ έρεη ηε ζπκβνιή ηεο ζε 

απηά πνπ βξηζθφκαζηε…  

 Θα θιείζσ. Οχησο ή άιισο ζε έλα ιεπηφ δελ κπνξνχκε λα 

αλαιχζνπκε εκείο απηφ πνπ αλαιχεηαη απφ ην Γεκνηηθφ, απφ ην 

Νήπην, απφ ηελ εκέξα πνπ γελληφκαζηε κέρξη ζήκεξα, πνπ κπαίλεη  

ζην κπαιφ καο θαη κπαίλεη ζηα θχηηαξά καο ζαλ αληίιεςε φηη ζα 

πξέπεη λα πάκε ζε έλα δξφκν, ιεο θαη είκαζηε πξφβαηα, πιελ φκσο 

ζήκεξα γλσξίδνπκε ηελ  θαηάζηαζε, ππάξρεη θαη ν άιινο δξφκνο θαη 

ππάξρνπλ θαη πξφβαηα πνπ θεχγνπλ απφ ην θνπάδη. Καη θαιφ είλαη 

απηφο ν άιινο δξφκνο λα αθνινπζεζεί απφ φινπο καο, γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε άιινπο δξφκνπο, γηα λα θηηάμνπκε επηηέινπο ηα 

δεηήκαηα κε ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ.  

 Θα μαλαθάλνπκε ζπλέδξην ηνπ ρξφλνπ. Θα μαλαξζνχκε, εκείο 

ζα επηζθεθηνχκε θαη ηα Τπνπξγεία. Ο Γήκνο Παηξέσλ είλαη  
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έηνηκνο. Θα θέξσ ηε δηθή καο. Καη εζείο είζαζηε έηνηκνη. Θα 

έξζνπκε εδψ λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα. Θα δνχκε ζε πφζν ρξφλν 

ζα γίλνπλ πξάμε νη ζρεδηαζκνί καο. ρεδηαζκνί, εκείο είκαζηε 

έηνηκνη λα δνχκε αλ ν θεληξηθφο θνξβαλάο ζα δψζεη θαλέλα θξάγθν 

ή ζα ηα ζηείινπκε ζηνπο δαλεηζηέο, ζα ηα ζηείινπκε ζε απηνχο πνπ 

πεξηκέλνπλ ζαλ αξπαθηηθά λα αξπάμνπλ ρξήκα γηα λα θάλνπλ ηηο 

business ηνπο. Πέξα απφ ηε δσή ηε δηθή ηνπο, είλαη θαη ε δσή ε 

δηθή καο θαη ηνπ ιανχ καο θαη φηαλ κηινχκε γηα ιχζεηο, πξέπεη λα 

κηινχκε κε ηελ ιχζε ηνπ ηη ζα πιεξψλεη ν ιαφο καο.  

 Όρη, ινηπφλ, ζηελ αληαπφδνζε. Όρη ζηα ρξήκαηα πνπ ζα 

πξέπεη λα πιεξψζνπκε γηα πνηλή γηαη ί δελ κπνξέζακε λα βξνχκε 

ιχζε. Ο ιαφο καο θηαίεη επεηδή δελ βξέζεθε ιχζε; Δπεηδή θάζνληαη 

θαη καιψλνπλ απηνί κεηαμχ ηνπο, ηα ζπκθέξνληα ηα νηθνλνκηθά, ζα 

ηελ πιεξψζεη  ν ιαφο καο; Καλέλα θξάγθν. Δλσκέλνη κπνξνχκε λα 

ηα αληηκεησπίζνπκε θαη λα έρνπκε απνηέιεζκα. Όζν ζα 

ζπλερίδνπκε ζε απηφ ην ξπζκφ… Καη πέξπζη ηα ίδηα ιέγακε γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Καη πξηλ 10 ρξφληα. Καη πξηλ 15 

ρξφληα. Να κελ έξζνπκε θαη κεηά 15 ρξφληα.  

 Ο ιαφο καο δελ ζα πιεξψζεη θξάγθν θαη δελ πξέπεη, γηα λα 

θάλνπκε επηπρηζκέλνπο απηνχο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ business θαη 

κε ηα ζθνππίδηα. Σα ζθνππίδηα είλαη αλαγθαηφηεηα λα ηα 

δηαρεηξηζηνχκε, αιιά φρη σο θιέβα ρξπζνχ γηα απηνχο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε ην Γήκαξρν Παηξέσλ, ηνλ Κψζηα 

ηνλ Πειεηίδε.  

 Απφ εθεί θαη πέξα, ζε πάξα πνιιά ζεκεία βεβαίσο θαη 

ζπκθσλνχκε, φηη ζα πξέπεη λα γίλεη δηαρείξηζε, πξέπεη λα γίλεηαη 

απνινγηζκφο θαη εκείο έρνπκε λα θάλνπκε απνινγηζκνχο, φπσο 

πξνθαινχκε θαη ηνλ Τπνπξγφ, ηνπ ρξφλνπ ηέηνην θαηξφ λα θάλεη ηνλ 

απνινγηζκφ ηνπ.  

. ΦΑΜΕΛΟ:  Γέρνκαη ηελ πξφθιεζε θαη πξφζθιεζε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Χξαία.  

 Παξαθαιψ, ηνλ θχξην κπξληψηε είρα πεη… Ήξζεο;  
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Θ. ΜΤΡΝΘΩΣΗ:  Να θεξδίδνπκε ην ρξφλν.  

 Φεχγνληαο απφ ζέζεηο επζχλεο ηεο Απηνδηνίθεζεο, δειαδή ηε 

ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ ηεο Σξίπνιεο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ΦΟΓΑ 

Πεινπνλλήζνπ, είρα νξθηζηεί θαηά θάπνην ηξφπν λα κελ μαλά 

αζρνιεζψ κε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ 

Πεινπφλλεζν. Αιιά ε  παξνπζία ηφζν ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ εδψ, 

φζν θαη ηνπ θπξίνπ Κξεκιή, κε γχξηζε πίζσ ζε απηή ηε 

θαξζνθσκσδία πνπ δνχκε, ηνπιάρηζηνλ απφ ην 2010 ζηελ 

Πεινπφλλεζν. Γηαηί εθεί, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα δηάηαμε, λφκν 

ηνπ ’07, ε δηαρείξηζε έρεη θχγεη απφ ηνλ ΦΟΓΑ, απφ ηνλ Α΄ 

Βαζκφ, είλαη ζηελ Πεξηθέξεηα θαη θπζηθά απφ ην ’10 κέρξη ζήκεξα, 

δελ γίλεηαη ηίπνηα. αο ιέσ φηη εγψ αλαγθάζηεθα λα ιεηηνπξ γήζσ 

ην Γήκν ρσξίο λα έρσ νχηε ΥΑΓΑ, γηαηί ηνλ έθιεηζαλ κε δηθαζηηθή 

απφθαζε.  

 Καη ε ζέζε κνπ ζήκεξα εδψ, είλαη λα θάλσ κηα έθθιεζε ζηνλ 

θχξην Τπνπξγφ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κία ιχζε ζην ζέκα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, γηαηί δπζηπρψ ο, 

επεηδή θιείλνπλ πιένλ νη ΥΑΓΑ, νη πεξηζζφηεξνη νη κηθξνί έθιεηζαλ 

θαη ήδε έγηλαλ ζπκβάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ησλ 

κεγαιπηέξσλ, απηψλ πνπ έρεη θαη  ε πφιε ηεο Σξίπνιεο, είρε 

κάιινλ, ηεο πάξηεο θαη ηεο Μάλεο, απηή ε θαξζνθσκσδία, ην 

θαινθαίξη, αλ δελ δνζεί θάπνηα ιχζε, ζα θαηαιήμεη ζε ηξαγσδία.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ αγαπεηέ θίιε.  

 Απφ εθεί θαη πέξα, λα πξνρσξήζνπκε. Θα παξαθαινχζα ηνλ 

θχξην Καπεληδψλε γηα έλα ιεπηφ, είλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο, 

Γήκαξρνο Γσξίδαο, ν Γηψξγνο.  

Γ. ΚΑΠΕΝΣΖΩΝΗ:  Κχξηνη ζπλάδειθνη, ήζεια λα αλαθεξζψ ζε δπν 

ζέκαηα.  

 Έλα. Καηαξρήλ μαλακπαίλεη –  θαη φπσο κπήθε, απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο –  ην ζέκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

Γήκσλ, πνπ αλαθέξζεθα θαη εγψ ρηεο θαη πφζν αλαγθαίν είλαη, 
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γηαηί απηφ δελ είλαη απηνζθνπφο. Απφ κφλε ηεο απηή ε 

θαηεγνξηνπνίεζε, ε αλάιπζε, ε κειέηε ησλ δηαθνξεηηθνηήησλ καο, 

ζα καο βνεζήζεη θαη ε ζέζπηζή ηεο ζα καο δψζεη εξγαιεία γηα λα 

έρνπκε κηα λέα θηλεηηθφηεηα κε άιια θξηηήξηα, λα έρνπκε άιια 

θξηηήξηα ζηελ θαηαλνκή ησλ θεληξηθψλ απηνηειψλ πφξσλ, ηα νπνία 

αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ην 3ήκεξν πλέδξην, φηη ππάξρνπλ απηέο νη 

αλαγθαηφηεηεο.  

 Θα καο βνεζήζεη λα θάλνπκε λέα κνληέια δηαρείξηζεο ζε 

θάπνηεο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη Γήκνη. Γειαδή, είλαη αλάγθε ν 

Γήκνο Γσξίδνο, πνπ έρεη 80 ρσξηά, λα έρεη 80 παηδηθέο ραξέο κε 

ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο ζαλ απηέο πνπ έρνπλ ην Γαιάηζη θαη ζην 

Παγθξάηη; Πξνθαλψο δελ κπνξεί λα είλαη ίδηεο. Γελ κπνξεί ν Γήκνο 

Γσξίδνο λα θηηάμεη 80 παηδηθέο ραξέο ησλ 20, 30 θαη 40 ρηιηάδσλ 

επξψ. Άξα πξέπεη λα ηηο θιείζεη; Άξα  πξέπεη λα πνχκε, ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία Γήκσλ, αθνχ ην αλαγλσξίζνπκε, πνπ είπακε πξηλ, λα 

θάλνπκε θάπνηεο άιιεο πξνδηαγξαθέο, θχξηε Τπνπξγέ, λα βάινπκε, 

θαη λα ην πνχκε θάηη άιιν, ρσξηθφ πάξθν, αιάλα, θάηη άιιν θαη λα 

κπνξεί λα είλαη αλνηρηφ, λα βξνπλ ηα παηδηά θαη εθεί λα παίδνπλ θαη 

λα κελ αλαγθαδφκαζηε λα παίδνπκε ην θεθάιη καο ή λα θιείλνπκε 

ηηο παηδηθέο ραξέο. Γηα παξάδεηγκα. Απηφ ζα πέξλαγε κέζα απφ 

απηή ηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ Γήκσλ.  

 Σψξα, ήζεια… Γελ ζα επεθηαζψ ζε απηφ, γηαηί  θαηαιαβαίλσ 

φηη ζα αξρίζεη ζε θαλέλα κηζάσξν λα κε ελνριεί ν Πξφεδξνο λα 

ηειεηψζσ, λα πσ δπν θνπβέληεο φζνλ αθνξά ηα εηδηθά ρσξνηαμηθά.  

 Έρνπκε πεη φινη θαη ιέκε πφηε ζα νινθιεξσζνχλ, πφηε ζα 

πξνρσξήζνπλ, είλαη αληηθείκελν ηεο Δπηηξνπήο καο, θχξηε 

Πξφεδξε, δελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ, δελ έρνπκε ρξήκαηα, 

άκεζα. Λέσ φκσο, γηα κία επαίζζεηε πεξηνρή, γηα επαίζζεηεο 

πεξηνρέο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ θαη 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ιηκλαίνπ 

πεξηβάιινληνο, γχξσ απφ ηε ιίκλε, γηαηί ππάξρεη κεγάιε, ζε θάζε 

ιίκλε θαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο έρνπκε ιίκλεο, εθεί 
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ηνπιάρηζηνλ, γηαηί είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ε επαηζζεζία, είλαη 

ζηάζηκα λεξά θαη ζέινπλ πνιιή πξνζηαζία ηα λεξά κέζα ζηηο 

ιίκλεο θαη νη γχξσ πεξηνρέο θαη είλαη αθελφο κελ πνιχ επαίζζεην ην 

πεξηβάιινλ ζηε ιίκλε, αθεηέξνπ έρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο. Με ήπηεο κνξθέο ηνπξηζηηθήο παξέκβαζεο θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο παξεκβάζεηο. Άξα εθεί πξέπεη λα ζηνρεχζνπκε 

θαη λα πξνρσξήζνπλ άκεζα, ακεζφηαηα, ηα εηδηθά ρσξνηαμηθά γχ ξσ 

απφ ηηο ιίκλεο, ζε φιε ηε ρψξα.  

 Καη ζα πάσ ζε έλα παξάδεηγκα, ην δηθφ καο, θχξηε Τπνπξγέ, 

πνπ είλαη ην Ληδσξίθη πάλσ απφ ηε ιίκλε ηνπ Μφξλνπ , ε ιίκλε ηνπ 

Μφξλνπ πδξεχεη ηε κηζή ρψξα, 5 εθαηνκκχξηα ζην Λεθαλνπέδην ηεο 

Αζήλαο, είλαη θάησ απφ 2.000 θαηνίθνπο ην Ληδσξίθη, δελ κπνξνχκε 

λα θάλνπκε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, ν λφκνο ιέεη: ν ξππαίλσλ, 

πιεξψλεη, θχξηε Τπνπξγέ θαη ζα καο ζηείιεηε ην πξφζηηκν κεζαχξην 

θαη εκείο δελ κπνξνχκε λα βάινπκε έξγν θαη αλ βάινπκε έξγν, καο 

ην είπαλ φηη είλαη θαξασληθφ, γηαηί; Γ ηαηί ην έξγν πξέπεη λα πάκε 

λα ην ξίμνπκε θάησ απφ ην θξάγκα ηνπ Μφξλνπ, 50 ρηιηφκεηξα λα 

ηα ηαμηδέςνπκε ηα ιχκαηα θαη είλαη αθξηβφ ην έξγν. Καη ην έξγν δελ 

κπαίλεη. Καη ηη  ζα κείλεη ζε εκάο; Ο εηζαγγειέαο θαη ην πξφζηηκν 

απφ εζάο.  

 Αλ ινηπφλ δελ δνχκε απηά ηα εηδηθά ρσξνηαμηθά, γηα απηφ 

αλαθέξζεθα γχξσ απφ εηδηθέο πεξηνρέο θαη εηδηθέο πεξηπηψζεηο, 

δελ ζα κπνξέζνπκε λα ην ιχζνπκε.  

 Καη ήζεια λα βάισ έλα ζέκα αθφκα…  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Να ην αθήζνπκε ην ηειεπηαίν ζέκα;  

Γ. ΚΑΠΕΝΣΖΩΝΗ:  Όρη, ζα είλαη  κφλν… Δίλαη απιφ, θχξηε 

Πξφεδξε θαη λα πσ θάηη; αο ζπκθέξεη λα ην βάισ, γηαηί πέξα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 60/2000 γηα ηελ δηαρείξηζε, 

ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ θαη ινηπά, εγψ ζα έιεγα ζηελ Δπηηξνπή 

Πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ θχξην άββα Υηνλίδε –  λα ηνπ πνχκε θαη 

ρξφληα πνιιά γηαηί ζε θαλαδπφ κέξεο γηνξηάδεη, ν Πξφεδξνο –  λα 

πξσηνηππήζεηε πάιη, Πξφεδξε θαη λα δηνξγαλψζνπκε, θχξηε 
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Πξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ, έλα εηδηθφ ζεκαηηθφ ζπλέδξην φπσο έγηλε ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε γηα ηα ζθνππίδηα, γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. 

Να ην απνθαζίζνπκε απηφ, γηα λα βάινπκε, γηαηί είλαη ηεξάζηην 

ζέκα θαη λα κελ πνχκε ζήκεξα ρσξίο λα ην ζπδεηήζνπκε θαη ρσξίο 

λα ην αλαιχζνπκε θαη πάξα πνιχ, έλα βξνληεξφ φρη, πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα ην πνχκε θαη ζήκεξα, ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

λεξνχ, πνπ ην βιέπεηε κε πφζνπο ηξφπνπο θαη απφ πνχ πξνρσξάεη 

γηα λα πεξάζεη ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ θαη πνπ είρε ηξαγηθέο 

ζπλέπεηεο φπνπ εθαξκφζηεθε κέρξη ηψξα.  

 Αλ κε ηη άιιν, αλ δελ πάξνπκε ζήκεξα απηφ ην ςήθηζκα –  

εζείο ζα ην απνθαζίζεηε, ην Πξνεδξείν, θχξηε Πξφεδξε –  

ηνπιάρηζηνλ λα πξνγξακκαηίζνπκε έλα εηδηθφ ζπλέδξην, ζεκαηηθφ, 

κε απηφ ην αληηθείκελν.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Γηψξγν, ζε επραξηζηνχκε πνιχ.  

 ίγνπξα έρνπκε απνθαζίζεη θαη ζαλ Δπηηξνπή αιιά θαη ζαλ 

ΚΔΓΔ, φηη ην λεξφ είλαη δεκφζην θνηλσληθφ αγαζφ θαη  δελ είλαη 

εκπνξηθφ είδνο. Απηφ είλαη μεθάζαξν. Καη επίζεο, φπνπ 

εθαξκφζηεθε, ην πήξαλ πίζσ. Δίλαη  απηφ πνπ είπε θαη ν θχξηνο 

Πειεηίδεο, πνιιέο θνξέο ην κεγάιν θεθάιαην θνηηάεη αθφκα ηα 

θνηλσληθά αγαζά, φπσο επίζεο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ινηπά.  

 Δκείο είκαζηε ζηε ινγηθή φηη δελ είλαη… πξέπεη ππφ έιεγρν, 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην επηρεηξείλ. Σν αλεμέιεγθην επηρεηξείλ 

ησλ θαξασληθψλ θαηαζηάζεσλ, ηφηε είλαη πάξα πνιχ θαθφ.  

 Λνηπφλ, ζα παξαθαινχζα ζχληνκα, παξ’ φιν πνπ…  

ΤΝΕΔΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Δίλαη ν Πξφεδξνο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΤΑΘ, 

δελ μέξσ κφλν, λα ην δνχκε ιίγν, ν θχξηνο Αξρνληφπνπινο. 

χληνκα κφλν. Αιιά φπσο βιέπεηο, ζε έρνπκε θαιχςεη, έηζη; Έλα 

ιεπηφ κφλν, γηα ηελ παξνπζία θαη ηηο ζέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

ΔΤΑΘ.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

«ΥΩΡΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ» 

03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016   

53 

Γ. ΑΡΥΟΝΣΟΠΟΤΛΟ:  Καιεζπέξα.  

 Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ ηηκή πνπ καο θάλεηε λα 

κηιήζνπκε, θχξηε Πξφεδξε.  

 Δίκαη ν Αξρνληφπνπινο ν Γηψξγνο, Πξφεδξνο ησλ 

Δξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΤΑΘ. Η ΔΤΑΘ είλαη ε ΔΤΓΑΠ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Δίζηε φινη ζρεηηθνί κε ηηο ΓΔΤΑ. Βξίζθεζηε ζε κ ία 

πφιε πνπ έρεη γξάςεη ηζηνξία ζηνλ αγψλα θαηά ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο. Η ΠΔΓ, καδί κε ηα θηλήκαηα ησλ πνιηηψλ, έθαλε 

δεκνςήθηζκα ην 2014, 98,3% ςήθηζε φρη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

λεξνχ. Οη Γήκαξρνη κπήθαλ κπξνζηά. Σν λεξφ δελ έρεη ρξψκα, 

γεχζε, νζκή, ελψλεη,  φπσο έλσζε ηφζνπο Γεκάξρνπο ηφηε, 

αλεμαξηήησο πνιηηηθήο πξνέιεπζεο.  

Δκείο σο θίλεκα, σο πνιίηεο, σο ζπλδηθαιηζηέο , δίλνπκε 

θαζεκεξηλά ηνλ αγψλα καο, θαη ζα ζπλερίζνπκε ζε θάζε κέησπν.  

Πξφζθαηα πξνζθχγακε ζην ηΔ. Δίκαζηε ε πξψηε πξνζθπγή θαηά 

ηνπ Τπεξηακείνπ. Δλφο αηψληνπ Σακείνπ 100 εηψλ.  

αο ζέινπκε δίπια καο, είζηε ε ηειεπηαία γξακκή άκπλαο, ε 

ηειεπηαία ζεζκηθή γξακκή άκπλαο. Δίζηε ε ηειεπηαία γξακκή πνπ 

κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηελ ηδησηηθνπνίεζε  ηεο δσήο, ζηελ 

ηδησηηθνπνίεζε  ηνπ λεξνχ.  

Η άιιε πιεπξά πξνρσξάεη, αθάζεθηε, κέξα κε ηε κέξα, αξγά 

θαη ζηαζεξά.   

Η ΔΤΓΑΠ δεκηνχξγεζε κηα ζπγαηξηθή  Η ΔΤΓΑΠ ην ’14 πήξε 

κία απφθαζε, κε ηηο επινγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ, λα κπνξεί λα 

επεθηαζεί  ζε φιε ηελ Διιάδα. Ξέξνπκε φινη πνιχ θαιά ζε ηη 

θαηάζηαζε βξίζθνληαη νη ΓΔΤΑ. Δίκαη ζε πνιχ θαιή επηθνηλσλία κε 

ην ζπλδηθάην θαη ηελ ΠΟΔ ησλ ΓΔΤΑ. χληνκα, ιφγσ απαμίσζεο 

θαη ηεο αθαίκαμεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΓΔΤΑ, ζα αξρίζεη ε 

ΔΤΓΑΠ, κέζσ ζπγαηξηθήο, λα ηηο θαηαπίλεη κία –  κία. Η 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΔΤΓΑΠ, ζα θέξεη κία έκκεζε ηδησηηθνπνίεζε θαη 

ησλ ΓΔΤΑ. Πξέπεη λα αληηζηαζνχκε.  

http://sekes-eydap.gr/tag/%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7/
http://sekes-eydap.gr/tag/%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7/
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Θα ην επηηξέςνπκε; Γλσξίδνπκε ηηο ζέζεηο ζαο θαηά ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο, γλσξίδνπκε ηελ αζθπθηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη νη ΓΔΤΑ ηηο νπνίεο θαη δηνηθείηε.  

αο θαινχκε λα πςψζεηε καδί καο ηείρνο απέλαληη ζηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ. Να ρξεζηκνπνηήζεηε θάζε κέζν, λα 

αθνχζεηε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη θηλήκαηα, δίπια ζαο ζα βξείηε 

πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ πνπ ήδε ηξέρνπλ γηα ην λεξφ, αθν χζηε ηνπο.   

Δκείο ζηε Θεζζαινλίθε δεκηνπξγήζακε ηνλ ζεζκφ ησλ Μπιε 

Κνηλνηήησλ. Δίλαη ζηελ νπζία κηα κπιε ζεκαία, πνπ κε ηξεηο 

πξνυπνζέζεηο:  Γήισζε θαηά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο .  Γήισζε  ππέξ 

ηεο δεκφζηαο δηαρείξηζεο  θαη απεκπινθή ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ 

απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο… Αλνίγσ κηα παξέλζεζε. Σν λεξφ πνπ έρεηε 

ζηα ηξαπέδηα ζαο, θνζηίδεη πεξίπνπ 2.000 θνξέο πάλσ απφ ην λεξφ 

ηεο βξχζεο. Φαληαζηείηε ην.  

Να γίλεη θάζε Γήκνο ινηπφλ, κηα Μπιε Κνηλφηεηα, κηα κηθξή 

αληίζηαζε θαηά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο.  

Όπσο ε Θεζζαινλίθε έθαλε  δεκνςήθηζκα, ζαο θαινχκε φινη 

νη Γήκνη λα ζπλελλνεζείηε κεηαμχ ζαο, λα γίλεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία έλα εζληθφ δεκνςήθηζκα απφ θάζε Γήκν, ηνπηθά, λα 

ζηείινπκε έλα κήλπκα ζηελ θπβέξλεζε ζε απηφ πνπ πάεη λα θάλεη. 

Η θπβέξλεζε πάεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ΓΙΣ… σθξάηε, ήκαζηε 

καδί ζηνλ αγψλα θαηά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, ηφηε δεκηνπξγνχζακε 

αλαρψκαηα,  ζήκεξα δπζηπρψο ε θπβέξλεζε ζηξψλεη ην ραιί ζηελ 

ηδησηηθνπνίεζε, κέζσ ηνπ Τπεξηακείνπ.  

Αιήζεηα, ηη  έγηλε ν λφκνο ηνπ Καιιηθξάηε, ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα γηα ηα ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα; Δθθξεκεί απφ ην 2007. Η 

ζεκεξηλή θπβέξλεζε θψλαδε σο αληηπνιίηεπζε γηα λα ππνγξαθεί ην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Θα ην ππνγξάςεη ζήκεξα;  

Κνηλσληθφ πξφγξακκα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Αγαπεηέ Γηψξγν, ζα παξαθαινχζα, επεηδή ιφγσ 

ηδηαίηεξεο αδπλακίαο ζηνπο ζπλδηθαιηζηέο, ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ 
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θπξίνπ Παηνχιε, δελ πάηεζαλ ην ρξφλν ζνπ. Παξ’ φια απηά βιέπεηο 

φηη είκαζηε ζπζηεκαηηθά εδψ…  

Γ. ΑΡΥΟΝΣΟΠΟΤΛΟ:  Ναη, ηειεηψλσ, ηξεηο ζεηξέο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  …γηα λα αθνχζνπκε κε θάζε ιεπηνκέξεηα. 

Παξαθαιψ λα νινθιεξψζεηο.  

Γ. ΑΡΥΟΝΣΟΠΟΤΛΟ:  Σν γλσξίδσ.  

 Κνηλσληθφ πξφγξακκα.  

 Η ΔΤΑΘ έρεη έλα απφ ηα θαιχηεξα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα 

παλειιαδηθά θαη παλεπξσπατθά. Όζν πην θνηλσληθέο θάλεηε ηηο 

ΓΔΤΑ ζαο, ηφζν πην δχζθνια ζα ηδησηηθνπνηεζνχλ. Ο ηδηψηεο 

έξρεηαη γηα λα θεξδίζεη,  δελ έξρεηαη γηα λα θάλεη  θνηλσληθή 

πνιηηηθή.  

 Καη επεηδή ην λεξφ πάλσ απφ φια είλαη θαη δηάθαλν θαη απφ 

φηη ιέλε, ζα έξζνπλ θαη εθινγέο ζχληνκα, λα πξνεηνηκάδεηαη θαη ε 

επφκελε θπβέξλεζε λα έρεη κηα δηάθαλε, μεθάζαξε ζέζε.  

Η ΚΔΓΔ είλαη πάλσ απφ θφκκαηα θαη πξέπεη λα είλαη  έηζη . 

Πξνρζέο, ηνπηθφο Βνπιεπηήο θαη πξψελ Τπνπξγφο, ν θχξηνο 

Καξάνγινπ, είπε φηη είλαη ππέξ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ λεξνχ.  

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε. Δκείο έρνπκε ζπγθεθξηκέλεο θαη 

μεθάζαξεο ζέζεηο, ζχληνκα ζα  γίλεη θαη ην ζπλέδξην, πηζαλφλ ιφγσ 

θαη ηεο εξεκνπνίεζεο πνπ άξρηζε ζηελ Κξήηε πιένλ, κε ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, πηζαλφλ ζεκεηνινγηθά πξέπεη λα θάλνπκε εθεί 

ηελ…  

ΤΝΕΔΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Ή ζε εζέλα, λαη. Δζείο δελ εξεκνπνηεζήθαηε 

αθφκε. Δθεί εξεκνπνηνχληαη.  

 Λνηπφλ, ζπλερίδνπκε ζχληνκα. Έλα 2ιεπην Μπάκπε κνπ, εζχ 

είζαη θαη πεξηεθηηθφο. Ο Μπάκπεο ν Σζνθαλήο, εθ κέξνπο ηνπ 

Γηθηχνπ ησλ ΦΟΓΑ.  

 Καη λα εηνηκάδεηαη ν Γήκαξρνο Δπξψηα θαη Πξνεδξεχσλ ηνπ 

ΦΟΓΑ Πεινπνλλήζνπ. Δίλαη εδψ; Δδψ.  
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 Μπάκπε,  έρεηο ην 2ιεπηφ ζνπ.  

Υ. ΣΟΚΑΝΗ:  Καιεκέξα θαη απφ εκέλα.  

 Πάληα ε ρψξα καο ελζσκάησλε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία, φπσο 

ζπλέβε κε ηνλ πξνεγνχκελν Δζληθφ ρεδηαζκφ ηνπ 2003 θαη ηα 

πξνεγνχκελα Πεξηθεξεηαθά ρέδηα ηνπ 2005. Καλέλα απφ απηά ηα 

Πεξηθεξεηαθά φκσο ρέδηα δελ αμηνινγήζεθε, νπδέπνηε 

επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί.  

 Απφ ην Β΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην, ην Γ΄, κέρξη ην πξνεγνχκελν ην 

ΔΠΑ, ππήξραλ άπεηξεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ πνπ 

ράζεθαλ ή έξγα πνπ απεληάρζεθαλ. Υάζακε δειαδή ηξία Κνηλνηηθά 

Πιαίζηα, ρσξίο λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα θαη λα αμηνπνηήζνπκε ηνπο 

πφξνπο. Σν κεγάιν εξψηεκα πνπ ππάξρεη κέρξη ην 2022 –  ‘20 

ηειεηψλεη ην λέν ΔΠΑ, ην ’22 πξέπεη λα έρεη θιείζεη θαη 

δηαρεηξηζηηθά –  ζα έρνπκε πξνιάβεη λα απνξξνθήζνπκε ην ειιηπέο 

πνζφ ηνπ 1 δηζεθαηνκκπξίνπ; Γηαηεξνχκε κηα ακθηβνιία, αλ έρνπκε 

σξηκάζεη, εληάμεη, δεκνπξαηήζεη, ρσξνζεηήζεη θαη θαηαζθεπάζεη ηα 

έξγα.  

 Τπάξρεη κηα αληίθαζε. Σεξάζηηεο πξνζδνθίεο γηα ηνπο 

ζηφρνπο, κε αδπλακία ρσξνζέηεζεο θαη απηή ηελ ηξέια ησλ 15 

ρξφλσλ, φπνπ αδπλαηνχκε λα ρσξνζεηήζνπκε έλα ζηαζκφ 

κεηαθφξησζεο. Πξέπεη λα ην ιάβνπκε ππφςε. Ση ζέισ λα πσ; Όηη 

αλ δελ αμηνινγήζνπκε ηελ πξνεγνχκελε ηνπιάρηζηνλ 10εηία απφ 

ηελ επξσπατθή θαηαδίθε ην 2005 κέρξη ζήκεξα θαη δελ θαηαιήμνπκε 

ηη θηαίεη, δελ ζα ιπζεί ην πξφβιεκα.  

Σψξα,  ππάξρεη έλα κείδνλ ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα πνχκε θαη  

ην ζέζακε ππφςε θαη ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ. Έρνπκε θιείζεη ηππηθά 

ηηο ρσκαηεξέο θαη νδεγνχκε δεθάδεο ηφλνπο απνξξηκκάησλ, 

εθαηνληάδεο, ζε δήζελ ΥΤΣΑ. Απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ ζα ην 

βξνχκε κπξνζηά, γηαηί λαη  κελ πξέπεη λα πηάζνπκε ηνπο ζηφρνπο, 

αιιά κπνξεί λα γπξίζνπκε θάπνηα ζηηγκή ζηε κε αζθαιή δηάζεζε. 

Γελ έρνπκε αζθαιή δηάζεζε ζήκεξα, ζε πνιιά ζεκεία ηεο ρψξαο, 
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θχξηε Τπνπξγέ, είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα ην δνχκε θαη ζα 

πξέπεη λα είλαη ε πξψηε πξνηεξαηηφηεηα.  

Καη έλα ηειεπηαίν γηα ηνπο θνξείο. Πξαγκαηηθά ράξεθα κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ, γηαηί είκαζηε ζην ίδην πλεχκα, 

ζέινπκε ηζρπξνχο θνξείο, κε ηερλνγλσζία, λα πηάζνπκε ηνπο 

ζηφρνπο θαη κε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. Δίλαη άιιν ν θνξέαο πνπ ζα 

δηαρεηξίδεηαη ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία θαη είλαη άιιν ε απνθέληξσζε 

ησλ έξγσλ.  

Καη έλα ηειεπηαίν. Δπεηδή ζα πνξεπηνχκε θαη επεηδή έρνπκε 

ήδε ράζε ην κηζφ δηάζηεκα ηνπ λένπ ΔΠΑ, ζα πξέπεη λα δψζνπκε 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο θαιέο πξαθηηθέο, εθεί φπνπ έρνπκε ψξηκα έξ γα, 

γηαηί απηά ζα θιεζνχλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα θαη ησλ ζηφρσλ θαη 

ηεο αζθαινχο δηάζεζεο, ε νπνία δελ είλαη  δεδνκέλε.  

Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Μπάκπε κνπ, ζε επραξηζηνχκε πνιχ θαη λα 

επραξηζηήζσ θαη ην Γίθηπν ΦΟΓΑ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ 

δηακφξθσζε ζέζεσλ κέζα απφ ηνλ δηάινγν. αο επραξηζηνχκε 

ζεξκά.  

 Έια. Γπλακηθφο θαη  2ιεπηνο, έηζη; Γηαηί ζην ηέινο αθήζακε ην 

κεγάιν ιεπηφ.  

Θ. ΓΡΤΠΘΩΣΗ:  Ληγφηεξν.  

 Κχξηε Τπνπξγέ, είδα ηνλ θχξην Κξεκιή ν νπνίνο έθπγε, ζα 

είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο.  

 Πξνεδξεχσ ζηνλ ΦΟΓΑ Πεινπνλλήζνπ, γλσξίδεηε πηζαλφλ 

ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε ζηελ Πεινπφλλεζν, παξαηηήζεθε ν 

Πξφεδξνο, είρακε κία έληνλε νπζηαζηηθά…  

ΤΝΕΔΡΟ:  Δίζηε δσεξνί.  

Θ. ΓΡΤΠΘΩΣΗ:  Δίκαζηε δσεξνί ζηελ Πεινπφλλεζν. Οινθιεξψζακε 

φκσο. Με φια καο ηα πξνβιήκαηα, θέξακε ηνλ ΠΔΓΑ. Σψξα ήξζε 

ε ζεηξά ζαο. Κιείζηε απηφ ην θνκκάηη, γηα λα κπνξέζνπκε 

νπζηαζηηθά επηηέινπο λα κηιάκε γηα απηφ πνπ δηαθεκίδνπκε, γηα ηελ 

θπθιηθή νηθνλνκία. Γηαηί ε Διιάδα, δπζηπρψο, νχηε έθαλε θακία 
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πξνζπάζεηα κέρξη ζήκεξα ζην ζέκα ηεο απνκείσζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ ηεο, νχηε ζηνηρεκάηηζε ζηα κεδεληθά απφβιεηα θαη 

βέβαηα νλεηξνπνινχκε κηιψληαο γηα θπθιηθή νηθνλνκία, ζε έλαλ 

ρψξν πνπ ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη είλαη κία ρεηξνβνκβίδα 

απαζθαιηζκέλε θαη  πνπ φινη εκείο δπζηπρψο ξίρλνπκε ηηο επζχλεο 

δεμηά ή αξηζηεξά, αιιά εκείο, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νπζηαζηηθά 

βήκαηα, εθηφο κεκνλσκέλσλ Πεξηθεξεηψλ, δελ έρνπλ γίλεη. Δκείο 

ζηελ Πεινπφλλεζν, δπζηπρψο, είκαζηε ζε πνιχ πίζσ βήκαηα.  

 πλεπψο, θχξηε Τπνπξγέ, θιείζηε ην ζέκα γηα λα κπνξέζνπκε 

λα νινθιεξψλνπκε.  

 Δπραξηζηψ πνιχ .  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ.  

 Όπσο πάληνηε, γηαηξέ, νπζηαζηηθφο θαη ζπζηεκαηηθφο.  

 Απηφ πνπ ήζεια λα πσ, είλαη ην εμήο γεληθφηεξα. Κακηά θνξά 

φηαλ θηλδπλεχεη κε αηξεζηκφηεηεο έλα νιφθιεξν παθέην ηεο 

Διιάδνο, κπνξεί θάπνηα πεξηνρή λα βγεη εθηφο, απφ ηη ο πνιιέο 

θαζαξίεο θαη λα ππάξρνπλ δεηήκαηα ηέηνηα. Έηζη θαληάδνκαη ιέσ 

θαη επρφκαζηε λα κε γίλεη πνηέ.  

 Κιείζακε, λνκίδσ, ηελ ππφζεζε γηα ζήκεξα…  

ΤΝΕΔΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Ναη, πεξίκελε. Γελ κηιάο γηα ην ζέκα ησλ 

απνξξηκκάησλ, ζεο γηα ην…  

ΤΝΕΔΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Ναη, ηα 8κελα.  

 Ση είπα; Θα θιείζνπκε κε έλα εθξεθηηθφ ιεπηφ.  

 Έια, Γήκαξρέ κνπ. Με έθξεμε, δχλακε, αιιά ζε 1 ιεπηφ.  

Γ. ΓΩΓΟ:  Σελ επθνξία ζέισ ιίγν θαη ηνπ ψκαηνο θαη ησλ 

Τπνπξγψλ θαη ηνπ θπξίνπ Πειεηίδε, λα ηελ  θφςσ. Απαγνξεχεηαη 

απζηεξφηαηα, θαηά ην Διεγθηηθφ πλέδξην, λα πξνζιάβνπκε 8ελα 

γηα λα πεηάκε ηα ζθνππίδηα. Δίλαη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. 

Απαγνξεχεηαη. Αο παίξλνπλ απφθαζε νη Τπνπξγνί, αο θάλεηο 

δηαγσληζκφ ζηνλ ΑΔΠ, αο πξνζιακβάλεηο κε φια απηά, δελ  ην 
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θάλνπλ. Σν έπαζα ν ίδηνο, ην έπαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

Ακθίθιεηαο –  Διάηεηαο θαη πεηάγακε γηα πνιχ κεγάιν δηάζηεκα 

κφλνη καο ηα ζθνππίδηα. Όρη κφλν απηφ, έγηλε θαη δηθαζηήξην θαη 

ηνπο πιεξψζακε θαζήκελνπο. Έλα δήηεκα, λα ηειεηψλεη.  

 Γεχηεξν δήηεκα. Άθνπζα ηελ εξεκνπνίεζε. Γηα λα είκαζηε 

ζπλεπείο, θάπνπ εθεί ζηε Νφηηα Φζηψηηδα, ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αηαιάληεο, ρηιηάδεο ζηξέκκαηα απφ ην Atalanti Hil ls, ζα γίλνπλ 

γήπεδν γθνιθ. Πψο ζπκβηβάδεηαη κε ηελ εξεκνπνίεζε, δελ 

θαηαιαβαίλσ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Δίλαη γεγνλφο απηφ θαη είλαη πξαγκαηηθά γεγνλφηα 

θαη φηαλ πεξηγξάθεηαη κε έλαλ σξαίν ηξφπν, είλαη αθφκα θαιχηεξα.  

 Θα παξαθαινχζα πξηλ θιείζνπκε, επεηδή είλαη θαη… ν 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο είζηε, θχξηε Ραδή;  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ:  Ο θχξηνο Ραδήο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Ναη. Ο θχξηνο Ραδήο. Αλ ζέιαηε λα καο πείηε θαη 

θάπνηα πξάγκαηα γηα ην αλ ζα βειηησζεί ε θαηάζηαζε  θαη πψο ζα 

ηα πάκε κε ηνλ θαηλνχξγην λφκν ή αλ ζα ρξεηαζηεί θάηη 

πεξηζζφηεξν. Πάλησο νη Γήκνη είλαη απηνί πνπ ηξαβάλε φιε ηελ 

αγγαξεία, απηή είλαη ζέζε κνπ πάγηα.  

Γηα ηελ ΔΔΑΑ, ίζσο  γηα απηφ θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ 

κε έβαιε ζην πκβνχιην ηεο ΔΔΑΑ κεηά απφ  ηφζα ρξφληα, γηαηί… 

πξψηε θνξά Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο δελ είλαη ζην 

πκβνχιην ηεο ΔΔΑΑ.  

Θεσξψ ινηπφλ φηη πηζαλφλ λα έρνπκε θάπνηα ρξήζηκα… 

Έρεηε έλα 3ιεπην, θχξηε Ραδή, ν ρξφλνο μεθηλάεη απφ ηψξα. 

Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΡΑΖΗ:  Δπραξηζηψ πνιχ θαη δεηψ ζπγγλψκε γηα ηελ παξέκβαζε 

απηή. Πνιχ γξήγνξα.  

 Σν πξψην πνπ ήζεια λα πσ, ήηαλ ην εμήο. Δπεηδή είρα κηα 

θιήζε γηα λα έξζσ σο… απφ ηα ζπζηήκαηα, λα πνχκε δπν ιφγηα, ε 

δηεπξπκέλε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ έρεη ιεηηνπξγήζεη ζηε ρψξα 

καο. Τπάξρνπλ απνηειέζκαηα απφ ηα ζπζηήκαηα, απηφ ην 
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γλσξίδεηε θαιά θαη απφ ηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε σο Δηαηξία 

Αλαθχθισζεο θαη ππάξρνπλ βέβαηα θαη κεγάια πεξηζψξηα 

βειηίσζεο. Αιιά ζηφρνη έρνπλ επηηεπρζεί θαη γηα ηηο ζπζθεπαζίεο 

θαη γηα ηα ππφινηπα πιηθά. Καη πξέπεη λα μέξνπκε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έηζη φπσο είλαη ηψξα. Καη ζε πνιιά πξντφληα αιιά 

θαη ζηηο ζπζθεπαζίεο, νη ζηφρνη ησλ ζπζηεκάησλ έρνπλ επηηεπρζεί 

θαη πξέπεη λα δνχκε ηη θάλνπκε σο επφκελν βήκα.  

 Πξνβιήκαηα ππάξρνπλ θαη έρνπλ ζρέζε θαη θπξίσο έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ, ζα έιεγα, ηελ Πνιηηεία. 

Θέινπκε θαη βξίζθσ ηελ επθαηξία θαη ζπκθσλψ απνιχησο θαη 

ραίξνκαη πνιχ πνπ ν θχξηνο Τπνπξγφο εδψ είπε φηη έλα απφ ηα 

κεγάια δεηήκαηα είλαη ε εηζθνξνδηαθπγή, γηαηί απηφ πνπ δεηάκε σο 

ζπζηήκαηα, είλαη κηα ζηηβαξή, ζνβαξή Πνιηηεία, πνπ ζα ειέγρεη, ζα 

απνθαζίδεη ζχληνκα θαη ζα παξεκβαίλεη εθεί πνπ ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα. Απηφ καο έρεη ιείςεη ηφζν θαηξφ θαη λνκίδσ φηη πξέπεη 

λα ην θάλνπκε. Έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα είλαη πξαγκαηηθά ε 

εηζθνξνδηαθπγή, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ ηεο 

ζπζθεπαζίαο, θηάλεη ην 40%.  

 Σξία πξάγκαηα κφλν ζα πνχκε.  

 Απηή είλαη ε εηθφλα γηα ηα έξγα ηνπ κπιε θάδνπ θαη ηνπ κπιε 

θψδσλα, κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ 300 Γήκσλ πνπ έρνπκε 

ζπλεξγαδφκελνπο, κέρξη ζήκεξα έρνπλ δαπαλεζεί πάλσ απφ 320 

εθαηνκκχξηα κέρξη ηψξα, έρνπλ δνζεί 480 απηνθίλεηα ζηνπο 

Γήκνπο, έρνπκε έλα δίθηπν 150.000 κπιε θάδσλ θαη 6.000 κπιε 

θσδψλσλ.  

 Πνην είλαη ην απνηέιεζκα; Σν απνηέιεζκα είλαη απηφ πνπ 

βιέπνπκε. Καη πξέπεη λα ην ζεκεηψζνπκε. Οη ζηφρνη γηα ηηο 

ζπζθεπαζίεο, κε ηελ πζηέξεζε πνπ ππάξρεη ζην γπαιί, έρνπλ 

επηηεπρζεί. Δίκαζηε ήδε ζην 62%, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψλνπκε απφ ηελ Δηαηξία Αλαθχθισζεο θαη ζηέιλνπκε ζηνλ 

Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο.  
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Άξα έρνπκε θάλεη έλα ζνβαξφ βήκα θαη εθείλν πνπ ρξεηάδεηαη, 

θαηά ηε γλψκε καο, είλαη λα ζπδεηήζνπκε θαη λα δνχκε πψο κπνξεί 

λα βειηησζεί απηή ε θνηλή πξνζπάζεηα πνπ έρνπκε θάλεη, γηαηί 

πξέπεη λα πάξνπκε ππφςε επίζεο φηη ην θφζηνο γηα ηελ 

αλαθχθισζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, φπσο βιέπεηε απφ απηφ ηνλ 

πίλαθα, είλαη 1,84 € αλά θάηνηθν εηεζίσο. Όηαλ ζηελ Πνξηνγαιία ή 

ζην Βέιγην –  θαη παίξλσ δπν ρψξεο πνπ είλαη ζπγθξίζηκεο –  είλαη 3 

θαη 4 θνξέο παξαπάλσ.  

Άξα είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ε εηζθνξνδηαθπγή. Υσξίο 

παξαπάλσ πφξνπο γηα ηελ αλαθχθισζε, δελ ζα κπνξέζνπκε λα 

δηαηεξήζνπκε απηφ ην νπνίν έρνπκε ήδε επηηχρεη θαη δελ ζα 

κπνξέζνπκε λα ην αλαβαζκίζνπκε.  

Σέινο, απηφ πνπ ιείπεη θαηά ηε γλψκε καο θαη ζα έπξεπε λα 

είλαη ην επφκελν βήκα γηα λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ν 

εζληθφο, πνπ δελ είλαη ν ζηφρνο γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηηο εηαηξίεο 

αλαθχθισζεο, αιιά είλαη ν ζηφρνο αλαθχθισζεο ζηα απνξξίκκαηα, 

είλαη ηα δπκψζηκα. Δίλαη ην ξεχκα ηνπ νξγαληθνχ ή ησλ 

βηναπνβιήησλ. Απηφ έηζη θαη αιιηψο είλαη ην 40% ησλ 

απνξξηκκάησλ, έρεη δπλαηφηεηα γηα αλαθχθισζε αθφκα κεγαιχηεξε 

θαη  εθεί λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα εζηηάζνπκε θαη λνκίδσ φηη θαη ε 

ΚΔΓΔ έρεη αθξηβψο απηή ηελ άπνςε θαη ηελ ίδηα ζέζε.  

Σέινο, κία δηεπθξίληζε. Δπεηδή πνιιά αθνχγνληαη γηα ηα 

ξεχκαηα θαη αθνχζηεθε θαη ζήκεξα, ήζεια λα  δείμσ απηά ηα 

ζηνηρεία. Δδψ είλαη έλαο πίλαθαο κε 30 ρψξεο ηεο Δπξψπεο, 31, 

θαη ηα ξεχκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ, ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ 

Δπξψπε. Δίλαη απφ ηε κειέηε απηή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αο 

δνχκε απηφ ην δηάγξακκα, πνπ είλαη πνιχ θαηαηνπηζηηθφ.  

Γελ ππάξρνπλ ηέζζεξα ξεχκαηα, παξά κφλν ζην 19% ησλ 

ρσξψλ. Πνιιέο ρψξεο έρνπλ δχν ξεχκαηα, πνιιέο ρψξεο έρνπλ 

ηξία ξεχκαηα. Σν 52% φπσο βιέπεηε θαη ην 29%. Απηή είλαη ε 

πξαγκαηηθή εηθφλα ζήκεξα ζηελ Δπξψπε, επνκέλσο αο ην έρνπκε 

ππφςε. Βεβαίσο, πεξηκέλνπκε η ηο λέεο νδεγίεο γηα ηελ θπθιηθή 
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νηθνλνκία θαη ζα δνχκε εάλ αιιάμεη απηή ε θαηάζηαζε ή φρη. 

Πάλησο απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα ην 

έρνπκε ππφςε καο θαη γηα απηφ ιέσ φηη ην επφκελν ξεχκα θαη ν 

ζηφρνο, ζα πξέπεη λα είλαη ην νξγαληθφ θαη φρη ζψλεη θαη θαιά λα 

καδεχνπκε κε πνιιά ξεχκαηα ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά.  

Βεβαίσο, φζν καο αθνξά –  θαη ηειείσζα –  απηφ είλαη ζέκα 

ησλ Γήκσλ. Πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε κέζνδν ζπιινγήο θαη ζηελ 

νξγάλσζε ηεο ζπιινγήο, έρνπλ νη Γήκνη, νη νπνίνη θέξνπλ θαη ην 

βάξνο ηεο πινπνίεζεο  θαη ηεο ζπλέπεηαο.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Δπραξηζηψ θαη εγψ ηνλ θχξην Ραδή.  

Βέβαηα ην δήηεκα είλαη φηη ην βάξνο ηεο αλαθχθισζεο κέρξη 

ζήκεξα ην πιεξψλνπλ νη Γήκνη. Δζείο κνηξάδεηε απνξξηκκαηνθφξα 

θαη θάδνπο θαη θαιψο θάλεηε, απφ εθεί  θαη πέξα, ην βάξνο, ην 

νπνίν είλαη ζεκαληηθφ, ηεο πεξηζπιινγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο, ην 

θνξηψλνληαη φιν νη Γήκνη, έλαληη, πιεξψλεη θάπνηνο 300 ρηιηάξηθα 

θαη πνχ θαη πνχ έξρεηαη θαλέλα 10άξηθν επηρνξήγεζε απφ ηελ 

ΔΔΑΑ. Απηφ είλαη ην δεηνχκελν.  

Βέβαηα, ηα ξεχκαηα έρνπλ λα παίμνπλ έλα ξφιν θαη φηαλ 

δεκηνπξγήζεθαλ, κπνξεί λα άμηδαλ θάπνηα πξάγκαηα, ε ινγηθή ηνπ 

αχξην αθήλεη πίζσ απηέο ηηο ινγηθέο ηεο ζπιινγηθήο πεξηζπιινγήο 

κπνπθαιηψλ, θιαδηψλ θαη νηηδήπνηε άιιν. Πάκε ζε μερσξηζηά 

ξεχκαηα, αιιά ν ξφινο ηεο ΔΔΑΑ είλαη ζεκαληηθφο.  

Θα ήζεια λα ξσηήζσ, κέζα ζηελ εηζθνξνδηαθπγή πνπ ιέηε, 

είλαη θαη ηα εηζαγφκελα αλαςπθηηθά απφ ηε Βνπιγαξία; Πηζαλφλ θαη 

λα είλαη, λαη. Απιψο ην αλαθέξσ, έηζη; Γηαηί είκαζηε θαη εκείο 

εηαίξνη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα θαη εκέλα κνπ αξέζεη λα ιέσ ηα 

πξάγκαηα φπσο είλαη.  

Λνηπφλ, ζα θιείζνπκε απηή ηε ζηηγκή, ζεσξψ φηη είλαη  πνιχ 

ζεκαληηθφ φηη έγηλε κηα θνπβέληα, νη ζέζεηο καο είλαη ζηαζεξέο, 

αθνχζακε ηηο ζέζεηο ηνπ Τπνπξγνχ, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΑΝ, 

ζπλαδέιθσλ, ππάξρεη  κηα θαηαγξαθή, ηέινο πάλσλ  έρνπκε νδηθνχο 
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ράξηεο ζαλ ΚΔΓΔ θαη πηζηεχσ φηη ππάξρεη πιένλ ε ινγηθή ηεο 

ζπλαληίιεςεο θαη ηνπ δξφκνπ ηεο θνηλήο ινγηθήο, πέξα θαη έμσ απφ 

νηηδήπνηε. 

Δπνκέλσο, ζα θιείζνπκε ηε ζπλάληεζή καο ζήκεξα, 

παξαθαιψληαο… Έια, ζπλάδειθε, έια γηα έλα ιεπηφ. Καη έλα 

ιεπηφ ζα παξαθαιέζσ θαη ηνλ θχξην Κάξδαξε, ηνλ Πξφεδξν ησλ 

Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, λα έξζεη θαη απηφο.  

Νίθν, ζε αθνχκε.  

Ν. ΑΚΟΤΣΗ:  Δπηγξακκαηηθά, φζν κπνξψ.  

 Σα απνξξίκκαηα, ζαθψο έρνπλ αμία, γηαηί εκπεξηέρνπλ θαη 

πξψηεο χιεο, εκπεξηέρνπλ ελέξγεηα θαη θπξίσο εκπεξηέρνπλ ηα 

εθαηνκκχξηα εξγαηνσξψλ θαη ηνλ κφρζν ησλ εξγαδνκέλσλ. Καη γηα 

απηφ ην ιφγν δελ είλαη εκπφξεπκα ζηα ρέξηα θαλελφο 

ζθνππηδέκπνξνπ κεγαινεξγνιάβνπ.  

 Σν ιέσ απηφ, γηαηί ε δεκφζηα δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε θαη γηα ηελ θνη λσλία θαη γηα ην πεξηβάιινλ.  

 Καη κηαο θαη κηιάκε γηα ηε δεκφζηα δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, 

εκπεξηέρεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ε δεκφζηα δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ θαη είλαη ε ξαρνθνθαιηά φζνλ αθνξά ην Δζληθφ 

ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ. Σν νπνίν θαη ε ίδηα ε  θπβέξλεζε 

ην μειψλεη ζαλ ην πνπιφβεξ απηή ηε ζηηγκή θαη κηιάσ γηα ηα ΓΙΣ 

πνπ πξνσζεί θαη ην μέξεηε, θχξηε Τπνπξγέ, πνιχ θαιά, φηη ελψ 

είραλ απνξξηθζεί νη ΜΠΔ φζνλ αθνξά θαη ηελ Γπηηθή Μαθεδνλία 

θαη ηελ Ήπεηξν, ηνλ Ινχλην ηνπ ’15, ζήκεξα πξνσζνχληαη κε η ελ 

ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.  

 Άξα ινηπφλ, είλαη επηινγή ηεο θπβέξλεζεο λα αθνινπζήζεη 

έλαλ δξφκν κε ην ηδησηηθφ θεθάιαην, ζηε ινγηθή φηη δελ ππάξρνπλ 

ρξήκαηα.  

 Αο δνχκε ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε. Σελ Σξίηε πεξλάεη  ζην 

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο  Αηηηθήο, ν ΠΔΓΑ, ζηελ ηειηθή ηνπ 

κνξθή. Με πνιχ θηιφδνμνπο ζηφρνπο θαη ρσξίο ΓΙΣ. Αιήζεηα, 

ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε γηα λα πηαζηνχλ φινη απηνί νη ζηφρνη κέρξη 
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ην 2020; Όηαλ ππάξρεη ζαθήο πξνζαλαηνιηζκφο απφ πιεπξάο 

ΔΠΑ, φζνλ αθνξά ζηα ψξηκα έξγα, φπνπ ηα ψξηκα έξγα είλαη ηα 

ΓΙΣ θαη φρη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ.  

Καη πνιχ πεξηζζφηεξν, κηαο πνπ κηιάκε γηα ηελ Αηηηθή, ζα 

ζπλερηζηεί απηφ ην έγθιεκα πνπ ιέγεηαη ρσκαηεξή ηεο Φπιήο; 

Μίιεζε πξνεγνπκέλσο ν Γήκαξρνο, ν θχξηνο Παππνχο, αιιά κέζα 

ζε απηφ  ην Πεξηθεξεηαθφ ρέδην δελ ππάξρεη ζαθήο δέζκεπζε γηα 

ην θιείζηκν. Ση ιέεη ε θπβέξλεζε, πξέπεη λα θιείζεη; Πξέπεη λα 

θιείζεη απηφο ν ΥΤΣΑ Φπιήο; Πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ηα 

αληηζηαζκηζηηθά πνπ είλαη εθκαπιηζκφο ησλ ζπλεηδήζεσλ θαη ηεο 

πγείαο ηνπ θφζκνπ εθεί;  Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ε αξκφδηα 

Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Καη κηαο πνπ κηιάκε γηα Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ εδψ, απφ εζάο, κηιάηε γηα Δπξσπατθή Έλσζε. 

Μα ήδε ζηηο 30/8, ήδε ε Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο θαη ε Δπηηξνπή 

Πεξηθεξεηψλ, ιέεη φηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα 

ΓΙΣ. Όρη γηα ΓΙΣ, ζπγγλψκε. Πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε 

ρξεκαηνδφηεζε φζνλ αθνξά ηηο ΜΔΑ, ηνπο ΥΤΣΑ θαη ηα εξγνζηάζηα 

θαχζεο θαη λα πάκε ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ηεο θιίκαθαο φζνλ 

αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Μα πνχ είλαη απηή ε 

θαηεχζπλζε; Πνχ είλαη; Τπάξρεη 50% ρξεκαηνδφηεζε, φπσο ζαθψο 

πξνβιέπεη σο ζηφρεπζε ην Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάησλ, ή πνπ ιέεη ε Αηηηθή ζην 52,66; Γελ ππάξρνπλ απηά.  

Μέζα ζην ΔΓΑ, ζην Δζληθφ ρέδην, κηαο πνπ κηιάκε ζ ήκεξα 

γηα εηζθνξνδηαθπγή, πνπ αλαθέξζεθε ν θχξηνο Ραδήο 

πξνεγνπκέλσο. Καη εζείο, Τπνπξγέ. 40% εηζθνξνδηαθπγή. Γελ 

είλαη κφλν απηφ. Θα πξνρσξήζνπκε ζηε ινγηθή φηη είλαη δεκφζην 

ηέινο, φηη πξέπεη λα εηζπξάηηεηαη απφ δεκφζην θνξέα, ηνλ ΔΟΑΝ 

θαη λα δηαλέκεηαη θαη ζηνπο Γήκνπο, γηαηί νη Γήκνη είλαη 

κπξνζηάξεδεο καδί κε ηνπο δεκφηεο; Ή ζα εμαθνινπζνχλ νη 

ηδησηηθέο εηαηξίεο λα ηα εηζπξάηηνπλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ φπσο 

εθείλεο λνκίδνπλ;  
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Όιν απηφ ην πιέγκα, πξέπεη λα απαληήζεη θαη ε θπβέξλεζε, 

θαη γηα ηελ θνινηνχκπα πνπ έρεη θάλεη, ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

πξνβιέπνληαη κέζα ζην Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο θαη ηη  πξνσζεί 

ζήκεξα.  

Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Νίθν, ζε επραξηζηνχκε πνιχ.  

 Παξαθαιψ. Τπνπξγέ δελ ζα θχγεηο. Έλα ιεπηφ αθφκε.  

 Έια Θνδσξή.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ:  Καη λα νινθιεξψζνπκε, θχξηε Πξνεδξεχνληα.  

Θ. ΚΑΡΔΑΡΗ:  Να επραξηζηήζνπκε ηελ ΚΔΓΔ. Καηαξρήλ ζήκεξα 

ππήξρε θαη κηα παλειιήληα ζπλάληεζε ηνπ Γηθηχνπ ησλ Φνξέσλ 

Γηαρείξηζεο θαη ηνπ Γηθηχνπ, κε δπν ζεκαληηθά ζέκαηα ζε απηή ηελ 

παλειιήληα ζπλάληεζε. Πξνθαλψο, έηζη φπσο δηακνξθψζεθε ην 

πξφγξακκα, ζπλππήξμακε ζε απηή ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα θαη ηα κέιε 

ηνπ Γηθηχνπ θαη νη Φνξείο Γηαρείξηζεο θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

θαη απφ απηφ νξκψκελνο, ζα πσ πνην ζα ήηαλ θαη ην ζέκα ηεο 

ζεκεξηλήο καο ζπλάληεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΔ .  

 Πξηλ φκσο απφ απηφ, επηηξέςηε κνπ, επεηδή έρσ ιίγα 

δεπηεξφιεπηα θαη επεηδή άθνπζα πάξα πνιχ σξαίεο θαη ρξήζηκεο 

παξεκβάζεηο. Έρνπκε δχν ζηνηρεία ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ηα νπνία, φζνη αζρνινχληαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

εδψ θαη θαηξφ, δελ ηα είρακε πξηλ. Πνηα είλαη απηά ηα δχν ζηνηρεία;  

Ο Δζληθφο ρεδηαζκφο θαη κηα ζηξνθή ηεο ΚΔΓΔ, ε νπνία 

μεθηλάεη απφ ην πλέδξην ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, κηα ζηξνθή 

εμνξζνινγηζκνχ ηεο ζθέςεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε ζρέζε 

κε ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. ηελ νπνία ζπκβαίλεη ηη ; 

Έξρεηαη ν πνιίηεο θαη ην απφβιεην ζηελ θνξπθή ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ απνξξηκκάησλ, φπσο αλαθέξζεθε πνιχ εχζηνρα πξηλ, πνπ 

είλαη φια απηά ηα νπνία ζπληζηνχλ απηή ηελ ππξακίδα, ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, ε αλαθχθισζε, ε αμηνπνίεζε θαη  ηα ινηπά. 

Με θαηάιεμε απηφ.  
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Απηά ηα δχν γεγνλφηα, ην γεγνλφο φηη έρνπκε έλα Δζληθφ 

ρεδηαζκφ αμηνπξεπή, κπνξεί λα είλαη θηιφδνμνο αιιά είλαη 

αμηνπξεπήο θαη ηαηξηάδεη θαη ζηελ θηινζνθία θαη ζηελ θνπιηνχξα 

ηνπ Έιιελα θαη ζα ην δνχκε ζηελ πνξεία. Άζρεηα αλ ζ ην ηέινο ηνπ 

ρξφλνπ, αλ ζην ηέινο ηεο δηάξθεηαο απηνχ ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ, 

ζα έρνπκε θαηαθέξεη απηφ ην νπνίν απαηηείηαη. Αλ είλαη θηιφδνμνο ή 

φρη.  

Καη δεχηεξνλ…  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Θνδσξή…  

Θ. ΚΑΡΔΑΡΗ:  …έρνπκε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα 

ζπκβεκαηίδεη, λα έρεη θνηλφ βήκα κε ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ.  

 Τπάξρνπλ δχν ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην Γίθηπν θαη απηφ ζα 

ήηαλ παλειιήληα ζπλάληεζε.  

 Πξψηνλ. Σν Γίθηπν λνκίδσ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, ην 

γλσξίδεηε φινη. πληνλίδεη…  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Θνδσξή, θιείζε, γηαηί ζα θιείζσ κηθξφθσλν.  

Θ. ΚΑΡΔΑΡΗ:  Ναη, ζπγγλψκε, Πξφεδξε.  

 πληνλίδεη ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο θαη Οξγαλψλεη  ηνπο 

Φνξείο Γηαρείξηζεο. Απφ ην ζπλέδξην ζηα Γηάλλελα, ήδε έρνπκε 

απνθαζίζεη λα εληάμνπκε θαη ηνπο δχν κεγάινπο θνξείο, νη νπνίνη 

δελ είλαη ζήκεξα ζην Γίθηπν. Ο έλαο είλαη ν Φνξέαο ηεο Αηηηθήο θαη 

ν άιινο είλαη ν Φνξέαο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Απιά ζα ζέιακε 

λα αλαθνηλψζνπκε φηη ζηα πιαίζηα απηά, έρνπκε μεθηλήζεη φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο απηνί νη δχν θνξείο λα γίλνπλ κέιε ηνπ Γηθηχνπ.  

 Καη ην δεχηεξν, ην νπνίν πξνθχπηεη θαη  κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία καο κε ηελ ΚΔΓΔ θαη ηδηαίηεξα κε ηελ Δπηηξνπή 

Πεξηβάιινληνο θαη  ηνλ Πξφεδξφ ηεο, ηνλ άββα ηνλ Υηνλίδε, ζηνλ 

νπνίν ηα 2 ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε αθηεξψζεη άπεηξεο ψξεο 

ζπδεηψληαο ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, λα 

αιιάμεη ε θηινζνθία ηνπ Γηθηχνπ θαη πιένλ, ζην ζχλνιν, παξφηη 

έρεη θαη αηξεηά κέιε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζην ζχλνιφ ηεο λα 
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είλαη πην εκθαλή, αλ ζέιεηε, ε αηξεηή εθπξνζψπεζε. Καη πηζαλφλ 

λα είκαη ν Πξφεδξνο απηφο ν νπνίνο ζα παξαδψζεη ζην (…).  

 ηα πιαίζηα ινηπφλ απηά, απηήο ηεο αιιαγήο, ηεο 

κεηαζηξνθήο, ηεο κεηεμέιημεο ηνπ Γηθηχνπ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο,  

απνθαζίζακε ην εμήο. Να αλαδείμνπκε σο επίηηκν Πξφεδξν, ηνλ 

Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ, σο επίηηκν Πξφεδξν ηνπ Γηθηχνπ, γηα ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ θαη  ηε ζπλεξγαζία πνπ εί ρακε απηά ηα 2 ρξφληα θαη 

κε ηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο θαη κε ηελ ΚΔΓΔ, κέζσ ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο θαη ζα αλαθεξπρηεί βεβαίσο θαη επίζεκα απηφ κέζα 

απφ απνθάζεηο νη νπνίεο ζα δνζνχλ.  

 Η ζηξνθή ινηπφλ ηνπ Γηθηχνπ πξνο ηελ ΚΔΓΔ θαη ηελ αηξεηή 

Απηνδηνίθεζε, έξρεηαη κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

ΚΔΓΔ, σο επίηηκνπ Πξνέδξνπ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ:  Καηαξρήλ λα επραξηζηήζσ γηα ηελ ηηκεηηθή 

δηάθξηζε. Να πσ φηη δελ πεξηζζεχεη θαλείο θαη λα επηθαιεζηψ, 

θχξηε Τπνπξγέ… Αθνχζηε ιηγάθη, γηαηί πξέπεη λα θάλνπκε κία 

ζπκθσλία εδψ ηειεηψλνληαο απηή ε Θεκαηηθή. Σν είπακε θαη πξηλ. 

Δάλ δειαδή εζείο πνπ είζηε απηνδηνηθεηηθφο θαη έρεηε φιεο ηηο 

γλψζεηο θαη έρεηε θαη ηε ζηήξημε ηεο ΚΔΓΔ εθφζνλ πάκε κπξνζηά 

θαη έρεηε θαη ηνπο ΦΟΓΑ θαη έρεηε θαη ηηο απνθάζεηο θαη δελ 

θάλνπκε ηφηε θαη ηίπνηα, ηφηε ζεσξψ φηη ηα πξάγκαηα δελ ζα είλαη 

θαιά.  

 Θέινπκε λα αηζηνδνμνχκε φηη ζα γίλεη. Δίκαζηε θίινη. Αιιά αλ 

δελ γίλεη θάηη, ηφηε ζα είκαζηε ζε ζχγθξνπζε, είλαη  ζαθέο ην 

κήλπκα, απφ φιε ηελ Απηνδηνίθεζε, γηαηί ε Απηνδηνίθεζε δελ 

κπνξεί λα πεξηκέλεη άιιν.  

 Καη επ’ αθνξκήο απηήο ηεο ηηκεηηθήο δηάθξηζεο, θχξηε 

Πξφεδξε, ζα πσ φηη  απηή ε δηάθξηζε είλαη δηάθξηζε ηεο 

Απηνδηνίθεζεο. Καιφ έξγν, επραξηζηψ, Πξφεδξε, θχξηε Υηνλίδε, γηα 

ηε ζπκβνιή, ηε ζπλδξνκή θαη ηελ πνιχ ζεκαληηθή δνπιεηά ζαο, 

επραξηζηψ θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
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Δπηηξνπήο θαη πξέπεη λα νινθιεξψζεηε, γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πξνρσξήζνπκε ηηο εξγαζίεο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Δπραξηζηνχκε, θχξηε Πξφεδξε, ζπγραξεηήξηα γηα 

ηελ αλάδεημή ζαο σο…  

ΤΝΕΔΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ:  Ση, θαη άιιν;  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Καη ρξεηάδεηαη θαη εξγαιείν γηα ηα ρεηξνπξγεία, 

γηαηξέ, έλα καραίξη.  

ΤΝΕΔΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ:  Ννκίδσ φηη, επεηδή πξνέξρεηαη απφ ηελ Κξήηε θαη 

εγψ έρσ θαηαγσγή απφ ηελ Κξήηε, απηφ ην καραίξη αο ην βάινπκε 

ζην ζεθάξη πξνζσξηλά. Δπραξηζηνχκε πνιχ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Σα καραίξηα βέβαηα φηαλ ηα βγάδεηο, πξέπεη λα ηα 

ρξεζηκνπνηείο, δελ είλαη λα ηα μαλαβάιεηο ζηε ζήθε. Να μέξνπκε, 

έηζη; Να κελ ηα βγάδνπκε κφλν γηα λα αζηξάθηνπλ.  

 Θα παξαθαινχζα ηνλ θχξην Τπνπξγφ, έρεη θάπνηεο 

απαληήζεηο.  Τπνπξγέ, κε ζεθσζείηε θαζφινπ, απφ εδψ, φπσο 

είζηε. 

. ΦΑΜΕΛΟ:  Ννκίδσ φηη θαη ν Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ θαη ν 

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, έρνπλ δίθην. Οθείινπκε 

λα πεηχρνπκε. Γηα απηφ θαη είπα, Πξφεδξε, φηη πξέπεη λα 

πεξάζνπκε ζε κηα ζπκθσλία ηνπ απνηειέζκαηνο. Φηάλνπλ ηα ιφγηα, 

νη δεζκεχζεηο φισλ ήηαλ πνιχ κεγάιεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά ε 

Διιάδα δελ πήγε κπξνζηά ζηα ζηεξεά απφβιεηα. Γηα απηφ ινηπφλ 

λα πνχκε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα.  

 Πξνθαλψο θιείλνπκε έλα ξαληεβνχ γηα ηε ρσξνηαμία απηή ηελ 

εβδνκάδα, λα δνχκε ηελ ΚΔΓΔ ζην Τπνπξγείν, γηα ηηο πξνηάζεηο 

πνπ έρεηε, κεηά ηελ Σξίηε, πνπ έρνπκε θαη Γηυπνπξγηθή γηα ην ζέκα 

απηφ.  

 Γεχηεξνλ. πκθσλνχκε φινη, λνκίδσ, φηη είκαζηε απέλαληη 

ζηηο απνξξίςεηο, ζηα αλνηρηά ιαηνκεία, ζηελ παξανηθνλνκία ησλ 

απνβιήησλ θαη ζηνπο ΥΑΓΑ. Έηζη ε ίλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα 
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ζηακαηήζνπκε θαη ηα πξφζηηκα. Καη ζε απηφ κπνξνχκε λα είκαζηε 

φινη καδί ζηελ ίδηα κεξηά απφ ηψξα θαη λα ζπκκαρήζνπκε.  

 Γηα ην ιφγν απηφ θαη απνδέρνκαη ηελ πξφζθιεζε ηνπ 

Γεκάξρνπ Φπιήο θαη άκεζα, ηηο επφκελεο δχν εβδνκάδεο, ζα πάκε 

γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη γηα απηφ ην κεγάιν πεξηβαιινληηθφ δήηεκα, 

ην έβαιε θαη ν θχξηνο αθνχηεο λνκίδσ ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ.  

 Καη λνκίδσ φηη εθ ησλ πξνηέξσλ έρνπκε ήδε –  ν θχξηνο 

Κξεκιήο ην γλσξίδεη –  έρνπκε απνθαζίζεη θαη είλαη πνιηη ηθή 

δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο, ε εηδηθή πξφλνηα ηεο λεζησηηθφηεηαο ζε 

φια ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο, σο δηεθδίθεζε 

ηεο ρψξαο θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε θαη ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ 

Πεξηβάιινληνο ην Γεθέκβξην, ηα μέξεη ν θχξηνο Κξεκιήο, δελ είλαη 

θξπθφ, δηφηη ππάξρεη πξφβιεςε θαη ζην επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην 

γηα αληίζηνηρε ινγηθή, αιιά λνκίδσ, Πξφεδξνη –  θαη ΚΔΓΔ θαη 

Δπηηξνπήο –  γηα ηνπο νηθηζκνχο θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ πνπ είλαη 

εθηφο ηνπ πίλαθα θαηεγνξίαο Γ΄, θάηη πξέπεη λα θάλνπκε ζηελ 

επεμεξγαζία απνβιήησλ, γηαηί  πξάγκαηη δελ ππάξρεη 

ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν.  

 Η νπζία είλαη φηη  καδί ζα ζπκθσλήζνπκε θαη ζα βάινπκε 

θαλφλεο. Δκείο απφ ηε κεξηά καο ζαλ Πνιηηεία, πξέπεη λα έρνπκε 

έλα γξήγνξν, απνηειεζκαηηθφ Γεκφζην, αιιά φινη καδί πξέπεη λα 

είκαζηε απζηεξνί ζηνπο ειέγρνπο. Γελ έρνπκε πεξηζψξην λα κελ 

αιιάμνπκε θαη απηή πξέπεη λα είλαη ε ζπκθσλία καο.  

 Ο ιαφο πξνθαλψο θαη δελ θηαίεη γηα λα πιεξψζεη, παξφηη έρεη 

πιεξψζεη εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηα απφβιεηα θαη είλαη 

θιεηζηά ηα εξγνζηάζηα, είλαη  αλαπνηειεζκαηηθά, ή νη ρψξνη δελ 

έρνπλ γίλεη πνηνηηθά θαη ρσξνηαμηθά ζσζηνί, αιιά ππήξραλ θαη 

επζχλεο γηα απηή ηελ πνιηηηθή ηφζα ρξφληα ζηελ Διιάδα. Γελ 

κπνξψ λα ην θξχςσ.  

 Όζνλ αθνξά ην λεξφ, ηειεπηαίν θαη θιείλσ. Σν λεξφ θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Αζήλαο, κεηαθέξζεθαλ απφ ην ΣΑΙΠΔΓ ζην 
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Τπεξηακείν. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ πσινχληαη ππνρξεσηηθά θαη δελ 

πάλε ηα ιεθηά ζην ρξένο. Πξψηνλ.  

 Γεχηεξνλ. Έρνπκε κηα απφθαζε ηνπ ηΔ πνπ ζσξαθίδεη ην 

51% θαη κηα δέζκεπζε πξνο ην παξφλ ηεο θπβέξλεζεο, πξέπεη λα 

γίλεη πξάμε, ζπκθσλψ γηα ζπληαγκαηηθή ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα. Ήκαζηαλ φινη καδί, νη απηνδηνηθεηηθνί ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

Βφξεην Διιάδα, ζην δεκνςήθηζκα γηα ην «ψζηε ην λεξφ». Άξα 

κέλεη ζηελ πφιε θαη ζηελ Πνιηηεία θαη ζηελ θνηλσλία, άξα ζηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη ζε εκάο, λα ζπδεηήζνπκε γηα ην πιένλ ηνπ 51% 

θαη ηε ζπκβνιή ηεο Απηνδηνίθεζεο ζε απηή ηε ζπδήηεζε.  

 Δίλαη αλνηρηή ε ζπδήηεζε. Καη ε ζπδήηεζε πνπ θάλνπκε θαη 

κε ηνπο δαλεηζηέο θαη ζην Τπεξηακείν, έρεη ρψξν γηα ηε ζπλνιηθή 

πξνζηαζία, δηφηη είλαη θνηλσληθφ αγαζφ θαη ζέινπκε πξνο ηνλ 

πνιίηε θαιφ πνηνηηθφ λεξφ θαη ην ζέινπκε ζην δεκφζην ρψξν 

επζχλεο. Άξα είκαζηε απφ ηελ ίδηα κεξηά θαη ζε απηφ ην ζέκα θαη 

ζεσξψ φηη έγηλαλ κηθξά βήκαηα απφ ην πιήξεο… πιήξεο έληαμε 

ηνπ ΣΑΙΠΔΓ ζην λεξφ.  

 Έρνπκε δχζθνιε ζπδήηεζε,  έρνπκε δχζθνιν πεξηβάιινλ. 

Ννκίδσ φηη νη πξννπηηθέο αθφκε θαη ησλ ζθιεξφηεξσλ επηθξηηψλ, 

καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ην ’17 λα είλαη κηα άιιε ρξνληά γηα ηελ 

Διιάδα. Πξνθαλψο πξέπεη λα είλαη γηα ηελ Απηνδηνίθεζε πξψηα 

απφ φια, πνπ εθπξνζσπεί ηελ θνηλσλία πνπ παξάγεη, εξγάδεηαη θαη 

νλεηξεχεηαη, αιιά θαη ειπίδεη.  

 Να είζηε θαιά, θαιή ζπλεξγαζία λα έρνπκε, επραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Τπνπξγέ, ζε επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή, ηελ ππνκνλή ζνπ θαη φιν απηφ ην δηάζηεκα.  

Θέισ… Ο θχξηνο Κξεκιήο ζίγνπξα είρε θάπνηεο απαληήζεηο 

πεξί ηεο αλαθχθισζεο θαη ηα ππφινηπα, αιιά δελ ππάξρεη θακία 

δπλαηφηεηα, θχξηε Κξεκιή.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ:  Θα παξαθαιέζσ… Έρνπκε κείλεη πνιχ πίζσ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Θα ηηο πνχκε θαη ζα ηηο απαληήζνπκε ζε άιιν 

ρξφλν, ζηελ Δπηηξνπή, δηφηη πξαγκαηηθά ππάξρνπλ ελζηάζεηο.  
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 Δπραξηζηψ ζεξκφηαηα φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, πνπ θάζε 

θνξά πνπ ζπδεηνχκε ηα ζέκαηα ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη 

Υσξνηαμίαο, ππάξρεη ζπκκεηνρή θαη ππάξρεη θαη δηάζεζε 

ζπκκεηνρήο θαη ζπκβνιήο ζην λα ζπλδηακνξθψλνπκε ζέζεηο.  

 Δπραξηζηψ θαη  γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  

 Απηφ πνπ ζέισ λα πσ γηα ην λεξφ, είλαη φηη ε ΚΔΓΔ, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ θπξίνπ Παηνχιε, ζπκκεηείρε θαη 

ζπλεξγαζηήθακε κε ηε «ΜΔΟΓΔΙΟ SOS» γηα ην λεξφ ηεο βξχζεο 

θαη πψο πξέπεη πιένλ λα βάδνπκε βξχζεο κέζα ζηνπο Γήκνπο κ αο, 

ψζηε λα έρνπκε πνηνηηθφηεξν λεξφ θαη λα κπνξέζνπκε λα είλαη θαη 

ζην 1 πξνο 1.000 ηεο αμίαο πνπ πιεξψλνπκε ζηα εκθηαισκέλα. 

πγρξφλσο βνεζνχκε θαη ην πεξηβάιινλ, γηαηί ηφηε δελ κηιάκε γηα 

αλαθχθισζε, κηιάκε φηη παίξλεηο ην λεξφ σο έρεη.  

 Έλα είλαη ζίγνπξν θαη θιείλσ κε απηφ, φηη είλαη πεξίνδνο 

γέλεζεο απηή ε πεξίνδνο, γηα απηφ ιέκε, ή ηψξα ή πνηέ. Γελ είλαη 

κηα ζπλήζεο έθθξαζε, δελ είλαη κηα πνιηηηθή έθθξαζε. Ή ηψξα, 

πξαγκαηηθά, ή πνηέ, δηφηη έρεη ηειεηψζεη ν θχθινο ησλ πνιηηηθψλ 

αλαιχζεσλ δηα ηνπ θαίλεζζε θαη ήξζε ε ψξα ησλ πνιηηηθψλ 

αλαιχζεσλ κε κεηξήζηκα ζηνηρεία θαη κεηξνχκελα ζηνηρεία. Σίπνηα 

άιιν δελ ππάξρεη πιένλ, απηφ ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα καο βάιεη 

κπξνζηά, δπλακηθά.  

 Καη βεβαίσο, θχξηε Τπνπξγέ, έλα ηειεπηαίν. Καη πξνο φινπο 

καο. Γελ κπνξεί, φπσο είπε πξνρζέο θαη αξρεγφο ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο, ν Κπξηάθνο ν Μεηζνηάθεο, δελ κπνξεί λα είκαζηε… 

νη ππνρξεψζεηο, δειαδή νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη ηα 

έζνδα, λα είλαη θάησ απφ ην 1/3 ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 27 ηεο 

Δπξψπεο. Απηνδηνίθεζε ζην 8% ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Με έζνδα, 

αιιά θπξίσο κε ππνρξεψζεηο. Γηαηί ηα θάλνπκε θηελφηεξα, 

θαιχηεξα, νπζηαζηηθφηεξα.  

ΤΝΕΔΡΟ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:  Καη γξήγνξα. σζηφο.  

 Λνηπφλ, θιείλνπκε ην  ζέκα καο.  
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 Κχξηε Πξφεδξε, ζα παξαθαινχζα λα θιείζεηε απηή  ηε 

ζπλεδξία. Να επραξηζηήζσ πνιχ θαη πάιη θαη είκαζηε αλνηρηνί ζε 

πξνηάζεηο, ζθέςεηο θαη ηδέεο, ψζηε λα θάλνπκε θαιχηεξν ην κέιινλ 

γηα φινπο.  

 αο επραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ:  Δπραξηζηψ.  

 

 


