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Κέρκυρα, 29 Ιανουαρίου 2008
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσιάστηκε δηµόσια

Η πρόταση του Τεχνικού Επιµελητηρίου για τα στερεά απόβλητα
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τµήµατος Κέρκυρας του ΤΕΕ (ΤΚ/ΤΕΕ), στα
πλαίσια του έργου που επιτελεί, αναγνωρίζοντας ότι το ζήτηµα της διαχείρισης
των απορριµµάτων αποτελεί το µεγαλύτερο προς επίλυση θέµα για το Νοµό της
Κέρκυρας, παρουσίασε χθες 28/1,κατ αρχήν στους εκπροσώπους της Πολιτείας,
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα µέλη της Αντιπροσωπείας, την πρόταση του
Τεχνικού Επιµελητηρίου για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των µη
Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων στην Κέρκυρα, που επεξεργάστηκε η
Μόνιµη Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Οικολογία, ώστε να
δροµολογηθεί, σε συνεργασία µαζί τους, η καλλίτερη δυνατή επιλογή για την
προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των Κερκυραίων.
Στην παρουσίαση είχαν προσκληθεί και έλαβαν µέρος, ο Γ. Γραµµατέας της
Περιφέρειας κ. Σ. Βόσδου, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κα Α. Γκερέκου, ο
Βουλευτής του ΚΚΕ κ. Χ. Χαραλάµπους, ο Νοµάρχης Κέρκυρας κ. Στ.
Πουληµένος, η Αντινοµάρχης κα Μ. Υδραίου, ο δήµαρχος Αγ. Γεωργίου και
Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Καθαριότητας Κέρκυρας κ. Σπ. Τριβυζάς, ο
δήµαρχος Παλιοκαστριτών κ. Κ. Χαλικιάς, οι αντιδήµαρχοι του ∆ήµου
Μελιτειέων κ. Ε. Λαβράνος και Κ. Λαβράνος, ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ του ∆ήµου
Κασσωπαίων κ. Κ. Σαρακηνός, ο Γ. Γραµµατέας της Νοµαρχίας κ. Κ.
Καρβούνης, υπηρεσιακοί παράγοντες και τα µέλη της Αντιπροσωπείας του
Τµήµατος.
Τους προσκεκληµένους προσφώνησε ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του Τµήµατος κ. Ν. Σπίγγος, ο οποίος µεταξύ άλλων τόνισε ότι «µε τα σηµερινά
δεδοµένα και τις εγκεκριµένες µελέτες καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη
εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης των απορριµµάτων
στο Νοµό µας. Με συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να
αποκατασταθούν οι χώροι λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Τεµπλόνι και να
δηµιουργηθεί νέο κύτταρο, που θα αντικαταστήσει το υπάρχον.
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Επειδή όµως µέχρι σήµερα η εν γένει πορεία κατασκευής και λειτουργίας του
ΧΥΤΑ δε συνάδει µε τη δηµιουργία συνθηκών εµπιστοσύνης προς τους πολίτες,
επιβάλλεται η σύσταση ενός ολιγοµελούς και αξιοκρατικά συγκροτηµένου
Οργάνου, που θα επιβλέπει την τήρηση της εφαρµογής του ολοκληρωµένου
συστήµατος διαχείρισης των απορριµµάτων για όλο το Νοµό της Κέρκυρας.
Επίσης, σε καµιά περίπτωση ο υπό δηµιουργία ΧΥΤΑ της Νότιας Κέρκυρας δεν
θα πρέπει να αποτελέσει εναλλακτική λύση για όλο το Νοµό, οτιδήποτε και αν
συµβεί στην πορεία των άλλων έργων.
Τέλος, θεωρούµε ότι τυχόν παρατυπίες στη σύνταξη των µελετών όπως
αναφέρονται σε ανακοινώσεις διαφόρων ενδιαφερόµενων φορέων θα πρέπει να
εξετασθούν και να απαντηθούν άµεσα από τους υπεύθυνους ελεγκτές.
Το Τµήµα Κέρκυρας του ΤΕΕ, όπως πάντα, θα συµβάλει στην επίλυση του
προβλήµατος, υπερασπιζόµενο το σεβασµό στην αξιοπρέπεια του πολίτη, που
δικαιούται να επιβιώσει απέναντι στην ανευθυνότητα και το αλόγιστο κέρδος».

Οι διαπιστώσεις
Ακολούθησε η παρουσίαση της πρότασης του τοπικού ΤΕΕ από το µέλος της
Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας και Περιβάλλοντος κ. Γ. Μαρτζούκο και τον
Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής κ. Νίκο Τρίαντο.
Οι κυριότερες διαπιστώσεις της πρότασης του Επιµελητηρίου συνοψίζονται
στα εξής:
Συνοψίζοντας τα σηµεία που επισηµαίνουµε είναι τα παρακάτω:
¾ Είναι επιτακτική η ανάγκη σύστασης ενός Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων της διαχειριστικής ενότητας του νησιού µε επαρκή
στελέχωση από τεχνικό, οικονοµικό και επιστηµονικό προσωπικό.
¾ Οποιαδήποτε ενέργεια ακολουθηθεί για την διαχείριση των Στερεών
Αποβλήτων πρέπει να εναρµονιστεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία ώστε
να µην γίνονται επενδύσεις σε έργα που σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
θα πρέπει να εγκαταλείπονται. Κυρίαρχο ζήτηµα της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι η µετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ
ακολουθώντας την τάση που υπάρχει στην ευρωπαϊκή πολιτική.
¾ Να πραγµατοποιηθεί ένας αναλυτικός ποιοτικός και ποσοτικός
προσδιορισµός των παραγόµενων απορριµµάτων του νησιού στη
διάρκεια του έτους ώστε να υπάρξει σωστή µελέτη, διαστασιολόγηση
εγκαταστάσεων και επιλογή τεχνολογίας διαχείρισης των ΣΑ.
¾ Να χρησιµοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδοµές ανακύκλωσης και να
επικεντρωθεί το σύστηµα σε συγκεκριµένα µέρη όπως: στις
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ξενοδοχειακές µονάδες, στα supermarkets, στις δηµόσιες υπηρεσίες
κτλ. Να ξεκινήσουν καµπάνιες ευαισθητοποίησης πολιτών σχετικά µε
την ανακύκλωση, απευθυνόµενες ιδιαίτερα στις µικρές ηλικίες, ώστε να
επιτυγχάνεται διαρκώς ποιοτικότερη ανακύκλωση.
Να ενισχυθεί η διαλογή στην πηγή µε την ύπαρξη 4 κάδων: Να
συνεχίσουν να υπάρχουν οι δύο (πράσινος και µπλε) και να
τοποθετηθεί ένας επιπλέον για γυαλί και ένας για οργανικά,
ενισχύοντας την παραγωγή compost στο σπίτι.
Να ενισχυθεί η συµµετοχή των πολιτών στη διαχείριση και
ανακύκλωση των ΣΑ ώστε να µειωθεί η παραγωγή απορριµµάτων κατά
άτοµο καθώς και η επαναχρησιµοποίηση προϊόντων.
Να ενταχθεί στον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό η ύπαρξη χώρου
τοποθέτησης κάδων διαλογής
απορριµµάτων σε συγκροτήµατα
πολυκατοικιών.
Να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης µε
συµβάσεις µε τις ανάλογες εταιρίες.
Να αποτιµηθεί η υπάρχουσα κατάσταση ρύπανσης στην περιοχή του
Τεµπλονίου και να υπάρξει άµεσα µελέτη αποκατάστασης και
εξυγίανσης του περιβάλλοντος της γύρω περιοχής.
Να αναβαθµιστεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ και να πραγµατοποιηθεί
παρακολούθηση και έλεγχος κατά τη λειτουργία του.
Να αποκατασταθούν οι ΧΑ∆Α στο οριζόµενο χρονικό διάστηµα που
προβλέπεται από την νοµοθεσία (τέλος 2008).
Να υπάρξει µια βάση δεδοµένων (ποσότητες, δαπάνες κτλ) για την
αξιοποίηση τους και την ερµηνεία τους.
Εφαρµογή του ΠΕΣ∆Α, που θέτει ένα πλαίσιο για την διαχείριση των
ΣΑ και αποτρέπει την προσφυγή σε ευκαιριακές και προσωρινές
λύσεις.
∆έσµευση των πολιτικών παραγόντων για την πλήρη εφαρµογή µιας
ορθολογικής διαχείρισης ΣΑ, η οποία θα βασίζεται σε οικονοµικά,
τεχνικά και χωρικά τεκµηριωµένη λύση. Η διαδικασία αυτή αποτελεί
µονόδροµο για την κοινωνική αποδοχή των έργων λόγω της δυσπιστίας
που έχει καλλιεργηθεί, η οποία δεν παρουσιάζεται µόνο σε τοπικό
επίπεδο.
Να µην αποτελέσει η διαχείριση των ΣΑ µια ακόµη πηγή κερδοφορίας
για τον ιδιωτικό τοµέα. Η ευθύνη της υπηρεσίας και της λειτουργίας
του συστήµατος διαχείρισης να παραµείνει στον Φο∆ΣΑ διαχωρίζοντας
την ευθύνη της παροχής από την αρµοδιότητα της παραγωγής µιας
υπηρεσίας. Ο ιδιωτικός τοµέας συµµετέχει στην παραγωγή (όχι στην
παροχή) υπηρεσιών, εφόσον εξασφαλιστούν συνθήκες διαφάνειας,
ανταγωνιστικότητας και πλήρους απόδοσης λογαριασµού.
Η τιµολογιακή πολιτική πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις οικονοµικά
ασθενέστερες τάξεις και να ενισχύει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 26610-30058

ΦΑΞ : 26610-47702

e-mail : tee_kerk@tee.gr

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 89625-11000

4

Να διερευνηθούν λύσεις οικονοµικής ανταποδοτικότητας ώστε να
µειωθεί το κόστος τελικής διάθεσης.
¾ Να υπάρξει χωροταξικός σχεδιασµός χρήσεων γης και µελέτη
χωροθέτησης οχλουσών χρήσεων (έχει ήδη ανατεθεί).
¾ Να υπάρξει ενιαίο σύστηµα ολοκληρωµένης µακροχρόνιας διαχείρισης
απορριµµάτων στο νησί εξασφαλίζοντας την οικονοµική βιωσιµότητά
του.
¾ Να προληφθεί η επιβολή προστίµων από την ΕΕ.
Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα τα λάθη, οι αστοχίες, οι παραλείψεις και οι
αντιπαραθέσεις καθυστερούν συνεχώς τη δροµολόγηση λύσεων. Απαιτείται
όµως άµεσα η εξεύρεση επιστηµονικών, αποδοτικών και βιώσιµων λύσεων µε
την συνεργασία όλων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εποµένως
εντοπίζουµε ότι η λύση είναι τεχνοκρατικής φύσης αλλά φαίνεται να έχει
πολιτικές προεκτάσεις.
Τα αναγκαία έργα
Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε τα εξής συγκεκριµένα έργα:
¾ Εκπόνηση µελέτης Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων του Νοµού Κέρκυρας και µελέτη επιλογής της βέλτιστης
τεχνολογίας επεξεργασίας απορριµµάτων κατόπιν µελέτης της
σύστασης των απορριµµάτων. Προτείνουµε το σύστηµα Μηχανικής &
Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) το οποίο είναι η περιβαλλοντικά
βέλτιστη λύση, η οικονοµικά συµφερότερη και εκείνη που θα
χρηµατοδοτηθεί από το ∆΄ ΚΠΣ κατά προτεραιότητα. Αυτή η µέθοδος
απαιτεί την ύπαρξη Χώρου Υγειονοµικής Ταφής των Υπολειµµάτων
(ΧΥΤΥ), εγκατάσταση µηχανικής επεξεργασίας των απορριµµάτων,
εγκατάσταση επεξεργασίας του οργανικού κλάσµατος (αερόβια ή
αναερόβια) και Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) το
οποίο υπάρχει και λειτουργεί ήδη στο Τεµπλόνι.
¾ Εκπόνηση µελέτης αποκατάστασης-µεταφροντίδας της υπάρχουσας
κορεσµένης λεκάνης στο Τεµπλόνι και µελέτη χωροθέτησης καινούριας
µε βάση την υπό εκπόνηση µελέτη Οχλουσών Χρήσεων.
¾ Κατασκευή σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων
¾ ∆ιαχωρισµός
των
επικίνδυνων
στερεών
αποβλήτων
(π.χ.
νοσοκοµειακών) και µελέτη διαχείρισής τους.
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Οι τοποθετήσεις
Κοινή συνισταµένη των τοποθετήσεων όλων των προσκεκληµένων,
βουλευτών, Περιφερειάρχη, Νοµάρχη και ∆ηµάρχων, ήταν η αναγνώριση της
µεγάλης συµβολής του Τεχνικού Επιµελητηρίου στη δροµολόγηση
ορθολογικής λύσης που πρωτίστως θα προστατεύει το περιβάλλον και την
ποιότητα ζωής του πολίτη, µε άµεσο στόχο τη συνεργασία, ώστε αυτό να γίνει
πραγµατικότητα. Η κάθε παρέµβαση είχε τα δικά της χαρακτηριστικά και
συµφωνήθηκε στην επόµενη παρουσίαση της πρότασης στους φορείς και το
ευρύ κοινό να ξεκινήσει άµεσα η κοινή προσπάθεια.
Σύντοµα η πρόταση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας θα παρουσιαστεί
δηµόσια και στο ευρύ κοινό.
ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ
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