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Κέρκυρα, 23 Φεβρουαρίου 2018 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΚ/ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
 

 

Έχουν περάσει ήδη 12 χρόνια από τον πρώτο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός 

Διαχείρισης Αποβλήτων) του 2006. Είναι γνωστό ότι όλα αυτά τα χρόνια η διαχείριση 

ήταν κακή. Οι λύσεις, ενώ υπάρχουν δεν εφαρμόζονται, με απόλυτη ευθύνη των 

τοπικών πολιτικών αρχών. 

Επίσης, έχει περάσει ένας χρόνος από την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ (Δεκέμβριος 2016) 

και συνεχίζουμε να μην εφαρμόζουμε ούτε αυτόν. Στην απραξία αυτή προστέθηκε και η 

απόφαση της 30/1/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία καταργεί στην ουσία του 

τον ισχύοντα σχεδιασμό, οδηγώντας την Κέρκυρα σε αδιέξοδο. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και για την αποφυγή μιας πιθανής τεράστιας ζημιάς για 

τον τόπο, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΚ/ΤΕΕ σε κοινή συνεδρίαση με τους 

εκπροσώπους της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του 

Τμήματος, αποφάσισε τη δημόσια τοποθέτηση του φορέα μας σχετικά με τη διαχείριση 

των απορριμμάτων, με σκοπό την ενημέρωση των συνδημοτών μας.  

 

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

Τι είναι ο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων). 

Είναι η Στρατηγική της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων που αφορά : 

α) στην υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών για τη βιώσιμη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων και  

β) στην υλοποίηση συμπληρωματικών δράσεων για την ενίσχυση της πρόληψης και 

της ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις αρχές της ευρωπαϊκής και της εθνικής πολιτικής . 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΣΔΑ 2006 - (2010) – 2016 
Μεγαλύτερη ανάλυση και περιγραφή στον σύνδεσμο του ΤΚ/ΤΕΕ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1oWAzZ2fFSSTeO8wmMOY4bx3-XnGJ70N2?usp=sharing 

 

 Το 2006 εγκρίθηκε ο αρχικός ΠΕΣΔΑ 

 Το 2010 συντάχθηκε μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ αλλά δεν εγκρίθηκε 

ποτέ 

 Το 2015 συντάχθηκε ΤΣΑΔΑ (Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης 

Απορριμμάτων) το οποίο εγκρίθηκε από το Δήμο Κέρκυρας.  

 Το 2016 εγκρίθηκε η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και της ΣΜΠΕ (Στρατηγική 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και είναι οι μελέτες που ισχύουν 

σήμερα. 

mailto:tee_kerk@tee.gr
https://drive.google.com/drive/folders/1oWAzZ2fFSSTeO8wmMOY4bx3-XnGJ70N2?usp=sharing


Ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ, έχει ενσωματώσει τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΤΣΔΑ) και περιλαμβάνει τις δράσεις και τα έργα της ολοκληρωμένης διαχείρισης για 

την οριστική λύση του προβλήματος. Είναι ιεραρχημένα σε προτεραιότητες και  

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.   

 

 

 



 
Πίνακας: Έργα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Διαχειριστικής Ενότητας Κέρκυρας 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα του ΠΕΣΔΑ, το συνολικό κόστος των βασικών 

υποδομών διαχείρισης ΑΣΑ (Αστικών Στερεών Αποβλήτων) στην Δ.Ε. Κέρκυρας 

εκτιμήθηκε στα 36.110.000 €. Το κόστος αυτό αντιστοιχεί σε επενδύσεις της τάξης των 

342€/κάτοικο ή 520 €/τόνο ΑΣΑ για το έτος 2020. 

Από τα 10 έργα που θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εντός του 2017, έχει υλοποιηθεί η 

ενδιάμεση διαχείριση («δεματοποιητής») με την γνωστή προβληματική λειτουργία. Η 

υλοποίηση του σχεδιασμού στο σύνολό του έχει αποτύχει, με ευθύνη του Δήμου και του 

ΦΟΔΣΑ-ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας. 

 

 

 

 

 



ΤΑ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 30/1/2018 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 30/1/2018, αποφάσισε ομόφωνα :  

 Να κλείσει ο ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι και να μην λειτουργήσει η εγκατάσταση της 

Λευκίμμης.  

 Να ζητηθεί από την κυβέρνηση η μεταφορά των απορριμάτων σε αποδέκτη 

εκτός νησιού με κρατική δαπάνη.  

 Για το σκοπό αυτό, να συσταθεί αντιπροσωπεία που θα αποτελείται από το 

Δήμαρχο, εκπροσώπους συλλόγων, φορέων, δημοτικών παρατάξεων, 

εκπροσώπους της Περιφέρειας και των Βουλευτών Κέρκυρας.   

Το πρώτο σκέλος της απόφασης έχει ως συνέπεια τη δημιουργία αδιεξόδου στην 

διαχείριση των απορριμμάτων, ώστε να γίνει επιτακτική η μεταφορά τους εκτός νησιού. 

Καταργεί τους βασικούς άξονες εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ, και τον ανατρέπει χωρίς να 

υπάρχει πρόταση που θα τον αντικαθιστά. Να τονιστεί ότι κάθε έργο ή δράση που δεν 

περιλαμβάνεται στον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ, δεν χρηματοδοτείται.  

Πρακτικά, το ότι το Τεμπλόνι κλείνει σημαίνει ότι δεν μεταφέρονται απορρίμματα εκεί. 

Παύει να λειτουργεί η γραμμή επεξεργασίας του «δεματοποιητή». Τα μόνα 

επιτρεπόμενα έργα είναι : η αποκατάσταση των κυττάρων, η θέση σε λειτουργία της 

εγκατάστασης επεξεργασίας των στραγγισμάτων (βιολογικός) και οι εργασίες συλλογής 

του βιοαερίου. Επίσης, το ότι η εγκατάσταση της Λευκίμμης δεν θα λειτουργήσει 

συνεπάγεται ότι δεν θα γίνουν οι ενέργειες έκδοσης άδειας λειτουργίας, δεν θα 

υλοποιηθούν οι προϋποθέσεις  για την αδειοδότηση που είναι τα έργα οδοστρωσίας, οι 

συνδέσεις με ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑΚ, και δε θα μεταφερθούν υπολείμματα. Τέλος, θα 

πρέπει να επιστραφεί στα ευρωπαϊκά ταμεία το ποσό της χρηματοδότησης για την 

κατασκευή του έργου. 

Εν τω μεταξύ στην Κέρκυρα παράγονται κατά μέσο όρο περί τους 155 τόνους 

απορρίμματα την ημέρα (μικρότερη ποσότητα το χειμώνα, μεγαλύτερη το καλοκαίρι). 

Άλλος αδειοδοτημένος χώρος δεν υπάρχει.  

Το δεύτερο σκέλος της απόφασης προσκρούει στη βασική αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει» που διέπει τον ΕΣΔΑ (Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων) 

καικατά συνέπεια τον ΠΕΣΔΑ. Αυτό σημαίνει ότι, εκείνος που παράγει απόβλητα, 

οφείλει να τα διαχειριστεί και να αναλάβει το αντίστοιχο κόστος. Εμείς όμως, ενώ 

παράγουμε περί τους 60.000 τόνους (60.000.000 κιλά) απορριμμάτων κάθε χρόνο, 

αξιώνουμε τη μεταφορά τους κάπου αλλού, όπου κάποιοι άλλοι θα τα διαχειριστούν. 

Και μάλιστα η μεταφορά θα γίνεται με κρατική δαπάνη, η οποία θα επιβαρύνει όλους 

τους Έλληνες.  

Η μεταφορά του δικού μας βάρους στις πλάτες άλλων, συνιστά υπέρβαση των ορίων της 

λογικής και ανευθυνότητα. Όταν μάλιστα υπάρχουν στο νησί εγκαταστάσεις τις οποίες 

αρνούμαστε να αδειοδοτήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε, ενώ αφήνουμε το χρόνο να 

περνάει χωρίς να υλοποιούμε τις δράσεις του Περιφερειακού Σχεδιασμού.   

Σε ότι αφορά στο τρίτο σκέλος της απόφασης, η αντιπροσωπεία διεκδίκησης φαίνεται 

να φυλλορροεί καθώς υπάρχουν πολλές αρνήσεις συμμετοχής σε αυτήν, τόσο από 

συλλόγους κατοίκων (που πίεσαν για την ομόφωνη απόφαση!), όσο και από δημοτικές 

παρατάξεις (οι οποίες ομοφώνως αποφάσισαν!), αλλά και από την Περιφέρεια.  

Στην αντιπροσωπεία αυτή δε θα συμμετέχει εκπρόσωπος του ΤΚ/ΤΕΕ, καθώς έχουμε 

ουσιώδεις αντιρρήσεις επί της αρχής. Είναι φανερό ότι, έμπρακτα αποδυναμώνεται η 

υλοποίηση της απόφασης αφού δεν υποστηρίζεται ούτε από αυτούς που την επιδίωξαν 



(διαμαρτυρόμενους κατοίκους), ούτε από αυτούς που την έλαβαν (δημοτικές 

παρατάξεις).  

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ 

 

Με δεδομένη την εισήγηση του Δημάρχου και την συγκεκριμένη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ως αποτέλεσμα πιέσεων των τοπικών ομάδων, κάθε 

προσπάθεια εύρεσης κοινωνικής συναίνεσης στο μέλλον θα πέσει στο κενό. Δεν θα 

αντέχουν ούτε τα πιο λογικά επιχειρήματα απέναντι σε όποιον, κατά την γνώμη του, 

θίγεται από μια δράση ή έργο που έχει αποφασιστεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή 

την Κεντρική Κυβέρνηση. Πλέον το μερικό νομιμοποιείται να επιβάλλει τη θέλησή του 

στο σύνολο. 

Η κοινωνική συναίνεση που έντονα χρησιμοποιήθηκε σαν λογική βάση της 

επιχειρηματολογίας του δημάρχου, δεν είναι μόνο θέμα χωροθέτησης των 

εγκαταστάσεων. Είναι κυρίως, ζήτημα που αφορά στην ορθή διαχείριση.  

Η διαχρονικά άθλια διαχείριση των απορριμμάτων – παλαιότερα αλλά και μέχρι αυτή τη 

στιγμή - είναι η βασική αιτία της υπονόμευσης της κοινωνικής αποδοχής και 

συναίνεσης. Οι διεκδικήσεις των συλλόγων (και επιτροπών) κατοίκων, έχουν ως βασικό 

επιχείρημα την κακή διαχείριση από το Δήμο και τον ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας 

(Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων). Άλλο όμως η άσκηση πιέσεων με σκοπό 

να γίνεται σωστά η επεξεργασία των απορριμμάτων, και άλλο ο αφορισμός και η 

αδιαλλαξία. 

Να υπενθυμίσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκιμμαίων 

που υπερψήφισε την κατασκευή του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, εκτιμώντας σωστά, ότι 

έτσι ο τόπος  θα απαλλαγεί από την περιβαλλοντική ζημιά των ανεξέλεγκτων 

χωματερών της περιοχής. Τότε υπήρχε ευρεία συναίνεση, δεδομένου ότι δεν υπήρχε η 

απαράδεκτη διαχείριση του Τεμπλονίου για να γίνει σύγκριση.      

Τελικά, μέσα από την τελευταία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η αντιμετώπιση 

της διαχείρισης των απορριμμάτων καθορίστηκε από όσους δεν θέλουν και από 

εκείνους που δεν μπορούν να αντισταθούν στις πιέσεις. Η διαχείριση των απορριμμάτων 

κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι βέβαιο ότι θα έχει κακή τύχη και όσο ο χρόνος 

διαρρέει με μας αδρανείς, οι αναγκαίες λύσεις που θα απαιτηθούν θα είναι όλο και πιο 

επώδυνες για όλους τους Κερκυραίους.  

Δεδομένου ότι η παραγωγή απορριμμάτων εξελίσσεται χρονικά χωρίς διακοπή, 

ανεπηρέαστη από τα οικονομικά, διαδικαστικά ή άλλα προσκόμματα και 

καθυστερήσεις, η εκτόνωσή τους θα οδηγήσει στη δημιουργία ανεξέλεγκτων 

χωματερών (το βιώσαμε τα καλοκαίρια του 2015 και του 2016), με ολέθριες επιπτώσεις 

στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι βαρύ πλήγμα στην 

αντίληψη περί πολιτισμού, που διεκδικούμε για τους εαυτούς μας.  Θα είναι βήματα 

προς τα πίσω ολοταχώς. 

 

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

Από το 2006 και την έγκριση του τότε ΠΕΣΔΑ μέχρι και σήμερα που ισχύει ο νέος 

αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ (από το Δεκέμβριο του 2016), είναι ξεκάθαρο ότι οι βασικοί 

άξονες για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Κέρκυρας έχουν διατηρηθεί σταθεροί.  

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, δίνεται έμφαση στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για 

μείωση των απορριμμάτων και συμμετοχή στη διαλογή στην πηγή. Παράλληλα, τα 

σύμμεικτα πρέπει να επεξεργάζονται με σκοπό την ανάκτηση, ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίησή τους. Στόχος είναι η μείωση του προς ταφή υπολείμματος. 



Είναι σαφές ότι το σημερινό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν 

προέκυψε λόγω κάποιων ακραίων ή έκτακτων γεγονότων. Τα δεδομένα είναι γνωστά 

από την πρώτη στιγμή που εξετάστηκε το θέμα. Οι ποσότητες αποβλήτων και ο χρόνος 

ζωής κάθε έργου είναι γνωστές παράμετροι από τις μελέτες. Γνωστός είναι και ο τρόπος 

αντιμετώπισής τους. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί αιφνιδιασμό ή απρόβλεπτη 

συνθήκη. 

 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

- Κανένας στόχος του ισχύοντα ΠΕΣΔΑ δεν έχει επιτευχθεί.  

- Η περιβαλλοντική αδιαφορία των πολιτών αυξάνεται.  

- Διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) δεν γίνεται ούτε στα βασικά ρεύματα αποβλήτων.  

- Οι ποσότητες εισερχομένων στον ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

-μπλε κάδοι) μειώνονται και η ποιότητα ανακυκλώσιμων χειροτερεύει.  

 
Έτος 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Σύμμεικτα  

Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (kg) 

57016360 59830240 57009260 56792628 56519488 58449236 

Εισερχόμενα ΚΔΑΥ 

Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (kg) 

3908010 3758690 6749720 9581895 8206210 9015330 

Ποσοστό ΔσΠ 6.85% 6.28% 11.84% 16.87% 14.52% 15.42% 

Πίνακας: Στοιχεία σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων Δ. Ε. Κέρκυρας για το διάστημα 

2012 – 2017   

 

 
Διάγραμμα: Εξέλιξη ανακύκλωσης στο διάστημα 2012 – 2017 στη Δ.Ε. Κέρκυρας. 

 

 

Η διαλογή στην πηγή το 2016 και το 2017 έδωσε περίπου 2,5 φορές λιγότερα 

ανακυκλώσιμα υλικά από ότι 2014.   

Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων Κεντρικής Κέρκυρας Τεμπλονίου 

λειτουργούν με την ανοχή και των αρμόδιων αρχών αλλά και με πλήθος προστίμων, 

παραβάσεις διαπιστωμένες από επιθεωρητές περιβάλλοντος, προσφυγή στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (υπόθεση c-202/16), κ.α.  

http://www.diaamath.gr/content/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B4%CE%B1%CF%85
http://www.diaamath.gr/content/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B4%CE%B1%CF%85


Η μονάδα επεξεργασίας των στραγγισμάτων (βιολογικός ΧΥΤΑ) δε λειτουργεί 

τουλάχιστον από το 2007. Στο παρελθόν, τα στραγγίσματα έρρεαν σε γειτονικό ρέμα 

βλάπτοντας το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα. Σήμερα συλλέγονται σε φρεάτιο 

εντός του ΧΥΤΑ και απομακρύνονται με βυτιοφόρα.  

Η απουσία συστηματικής ενημέρωσης και υποδομών προσβάσιμων στον πολίτη 

(πράσινα σημεία και νησίδες) δυσχεραίνει την  περιβαλλοντική ωρίμανση των 

Κερκυραίων. 

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι κορυφαίο περιβαλλοντικό ζήτημα. Η 

αντιμετώπισή του απαιτεί από όλους υπευθυνότητα και βεβαίως, την εξασφάλιση της 

μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης, η οποία επιτυγχάνεται μόνο με ξεκάθαρη και 

ειλικρινή στάση των αρχών απέναντι στους κατοίκους. Ακόμα και όταν οι αναγκαίες 

λύσεις είναι δυσάρεστες. παλινωδίες και η άστοχη επιχειρηματολογία, υπονομεύουν και 

απονομιμοποιούν κάθε επιδίωξη των αρχών. Το αποτέλεσμα είναι να πλήττεται 

βάναυσα ο ορθός λόγος και να συμβαίνουν ανεπανόρθωτες ζημιές στον τόπο.   

 

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ 

 

Μοναδική μελετημένη και τεκμηριωμένη λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων, αποτελεί η εφαρμογή του ισχύοντα και εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ. Δηλαδή, 

η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, η υλοποίηση δράσεων 

ευαισθητοποίησης των πολιτών, η ανάπτυξη πράσινων σημείων, η κατασκευή πάρκων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κλπ. Με τη σωστή εφαρμογή αυτών των έργων και 

δράσεων θα επιτευχθεί το πιο σημαντικό όπου είναι η μείωση του προς ταφή 

υπολείμματος.  

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εφοδιαστεί η εγκατάσταση της Λευκίμμης με άδεια 

λειτουργίας ώστε να δέχεται το υπόλειμμα της μεταβατικής φάσης και εν συνεχεία να 

εγκατασταθεί εκεί Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων για τα απορρίμματα των 

Δημοτικών Ενοτήτων του Νότου. 

Να τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων (βιολογικός 

καθαρισμός) του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. 

Να γίνει η κατασκευή στεγασμένου χώρου για το σύνολο των εγκαταστάσεων της 

ενδιάμεσης διαχείρισης, καθώς και η αποκατάσταση των προβλημάτων που προκύπτουν 

από την ακαταλληλότητα τμημάτων του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Να υλοποιηθούν τα έργα αποκατάστασης των υφιστάμενων κυττάρων και να τεθεί σε 

λειτουργία η συλλογή και καύση του βιοαερίου. 

Να ξεκινήσουν οι ενέργειες (χωροθέτηση, υποστηρικτικές μελέτες, μελέτες 

κατασκευής, αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις) για την κατασκευή της Ολοκληρωμένης 

Εγκατάστασης Διάθεσης Αποβλήτων Κεντρικής Κέρκυρας (Εργοστάσιο Επεξεργασίας) 

και του νέου ΧΥΤΥ για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες πλην του Νότου.  

Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα δε λύνεται με τη μεταβατική διαχείριση. Το αντίθετο 

μάλιστα, η μεταβατική περίοδος είναι αναγκαία προσωρινή λύση, η οποία θα γίνει αιτία 

προβλημάτων εάν δεν ξεκινήσουν άμεσα οι ενέργειες υλοποίησης των έργων 

ολοκληρωμένης διαχείρισης.  

Σήμερα η κατάσταση είναι κρίσιμη λόγω των οριακών καταστάσεων που έχουμε 

οδηγηθεί. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι σε 3 χρόνια από σήμερα, αν δεν τρέξουμε, η 

κατάσταση θα είναι πολύ χειρότερη, καθώς εγκυμονεί ο κίνδυνος να μην υπάρχει χώρος 

διάθεσης του υπολείμματος για καμία από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας. 

Η σοβαρή κοστολόγηση όλων των παραπάνω δράσεων και έργων θα μας δώσει το 

απαιτούμενο οικονομικό μέγεθος, και η χρηματοδότηση θα κατανέμεται σύμφωνα με 

«σφιχτό» χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Τη 



χρηματοδότηση αυτή οφείλει η Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει από την Κεντρική 

Κυβέρνηση, και ακόμα περισσότερο να ζητήσει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη.  

Ο ελάχιστος χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης για τα πιο πάνω βήματα δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος από 3 χρόνια από σήμερα.   

Οι συγκροτημένες και μελετημένες προτάσεις έχουν πιθανότητες να τύχουν 

ανταπόκρισης και χρηματοδότησης. Τα σοβαρά αιτήματα δεσμεύουν και δημιουργούν 

υποχρεώσεις στον αποδέκτη. Αντίθετα, τα παράλογα και υπερβολικά αιτήματα 

απορρίπτονται εύκολα και τραυματίζουν την αξιοπρέπεια αυτού που αιτείται.  

Το ΤΚ/ΤΕΕ διαχρονικά και με συνέπεια έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει την 

εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων.  
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ: 

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ, ΤΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ, ΤΟ ΚΔΑΥ (Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων), και τα ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ, φαίνονται στο ακόλουθο σύνδεσμο.  

Ανάλυση και περιγραφή στον σύνδεσμο του ΤΚ/ΤΕΕ:  

https://drive.google.com/drive/folders/1lKS1CMgvedvVqzLs9rtMXyVJANzUJI-k?usp=sharing 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2006, 2010, 2016 

Στους ακόλουθους συνδέσμους: 

https://drive.google.com/drive/folders/1mQmvO97HDIFRtbH6Q6_uAF41dIWfg1TO?usp=sharing, 

(2006) 

https://drive.google.com/drive/folders/1ox1tJhknCgs1UosyzPxEcbTOMhuHc7qK?usp=sharing, 

(2010) 

https://drive.google.com/drive/folders/1A5G-v8TO6oWhwdJKiASrqahnrAHj4w-n?usp=sharing, 

(2016) 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΣΥΔΙΣΑ 

Ανάλυση και περιγραφή στον σύνδεσμο του ΤΚ/ΤΕΕ: 

https://drive.google.com/drive/folders/13qNj4Y6JsVjwlMccNHniZBFzkVzmvian?usp=sharing 

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΕ 

Στον σύνδεσμο του ΤΚ/ΤΕΕ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zGONzwfGI4f058UhuOQNTXYszD_3CNhx?usp=sharing 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lKS1CMgvedvVqzLs9rtMXyVJANzUJI-k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mQmvO97HDIFRtbH6Q6_uAF41dIWfg1TO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ox1tJhknCgs1UosyzPxEcbTOMhuHc7qK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A5G-v8TO6oWhwdJKiASrqahnrAHj4w-n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13qNj4Y6JsVjwlMccNHniZBFzkVzmvian?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zGONzwfGI4f058UhuOQNTXYszD_3CNhx?usp=sharing

