ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Μαρούσι σήμερα 20 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στο
Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), μετά από την με αρ. πρωτ.
11488/16-03-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Βασίλειου Κόκκαλη, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αμαρουσίου,
με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Κόκκαλης Βασίλειος-Πρόεδρος
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρουσίου
Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών
Εκπολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ»
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Στούντιο Α΄ Αμαρουσίου
Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμαρουσίου «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ»
Σύλλογος ΑΘΜΟΝΕΩΝ
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Λέσβου
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΔΩΔΩΝΗ»
Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος «ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»
Σύλλογος Ποντίων Αμαρουσίου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ»
Σύλλογος Εργατικών Πολυκατοικιών «ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
Σύλλογος Πολυδρόσου
Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σωρού & Λάκκα Κόττου
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» Ψαλίδι Αμαρουσίου

Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Εξωραϊστικός Σύλλογος Ηπειρωτών «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Θέατρο ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ
Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου
Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου
Σ.Ε.Π. Αμαρουσίου-Πεύκης-Μελισσίων
Ένωση Κρητών Αμαρουσίου «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ»
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38.
39.

Σύλλογος Γυναικών Αμαρουσίου «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ»
Εμπορικός Σύλλογος Αμαρουσίου
Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Φιλοθέης Αμαρουσίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Εξωραϊστικός Σύλλογος Αναβρύτων Αμαρουσίου « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Εκδρομικός & Περιηγητικός Σύλλογος Αμαρουσίου
Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με αναπηρία «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΣΤΙΑ»
Εξωραϊστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κατοίκων Αγ. Θωμά
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού Αμαρουσίου
Περιβαλλοντικός-Φυσιολατρικός Πολιτιστικός-Κοινωνικός Όμιλος «Η ΠΝΟΗ»
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγ. Νικολάου & ΚΑΤ Αμαρουσίου
Σύλλογος Μέριμνας Γήρατος
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Σύλλογος Φίλων Δάσους Συγγρού
Επιμορφωτικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραδείσου Αμαρουσίου
Εξωραϊστικός Σύλλογος Συνοικισμού Καρπαθίων
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων
Παπαβασιλείου Σπυρίδων
Νικολοπούλου Μαρία
Ααρών Στυλιανός
Αντωνίου Έλλη
Ψεβεδούρου Παναγιώτα
Αντωνιάδου Ευρυάνθη
Μαύρου Μαρία
Τερζή Άννα
Αγάλου Ευτυχία
Αλιμπραντής Ιωάννης
Αγάς Απόστολος
Αντωνιάδης Αντώνιος
Αντωνιάδη Ελισάβετ
Αβρανάς Γεώργιος
Τσιάκου Μαρία
Αναστασιάδης Αιμίλιος
Σαρμαντζής Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν μετά από πρόσκληση της Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, η κ. Μαρία Λοϊζίδου -Καθηγήτρια του τομέα Χημικών Επιστημών και ο κ.
Κωνστάντζος Γεώργιος-Μηχανικός Περιβάλλοντος.
Παραβρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αμαρουσίου κ.κ. Ειρήνη Μαρία
Χαλιώτη και Κωνσταντίνος Ρώτας, Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Βλάχου Σταματάκη,
ο επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα Ανατροπή και Έργο για το Μαρούσι» κ.
Ελευθέριος Μαγιάκης, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Πέτρος
Κούκουζας, η Διευθύντρια της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Αικατερίνη
Κατσίλλη, ο Προϊστάμενος του τμήματος Προγραμματισμού και Σχεδιασμού της
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και οι υπάλληλοι της ίδιας Διεύθυνσης, κ.κ.
Κουτραφούρη Φωτεινή, Κουρεντζή Αθανασία και Χατζηθεοδώρου Παναγιώτης.
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Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Αμαρουσίου, Παρασκευοπούλου Τάνια.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής παίρνει τις απαιτούμενες παρουσίες, καλωσορίζει τα μέλη
και αναφέρει:
«Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή διαβούλευση που αφορά το Τοπικό
Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου μας.
Θέλω να καλωσορίσω τους συνεργάτες μας από το Ε.Μ.Π., την κα. Μαρία ΛοϊζίδουΚαθηγήτρια του τομέα Χημικών Επιστημών από τη σχολή Χημικών Μηχανικών και
επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος και τον κο. Γιώργο Κωνστάντζο-Μηχανικό
Περιβάλλοντος. Να καλωσορίσω επίσης όλους εσάς τους εκπροσώπους από τους
συλλόγους και φορείς της πόλης που παρευρίσκονται εδώ σήμερα, καθώς και κάθε
ενδιαφερόμενο που βρίσκεται εδώ.
Η παρουσία αποδεικνύει το ενεργό ενδιαφέρον σας για την πόλη μας και την πρόθεση
όλων να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Αμαρουσίου.
Να καλωσορίσω επίσης θέλω και την υπηρεσία του δήμου, από την Υπηρεσία
Καθαριότητας την Διευθύντρια την κυρία Κατσίλλη και τον κύριο, τον Προϊστάμενο, τον
κύριο Χάλαρη Γιάννη.
Στο πλαίσιο του Νέου Εθνικού Σχεδιασμού για την Διαχείριση των Απορριμμάτων το
2015 η Περιφέρεια Αττική και ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής,
ζήτησαν για πρώτη φορά από τους δήμους Αττικής να προχωρήσουν στην σύνταξη
τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων.
Το νέο μοντέλο προτείνει στη βάση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας μία
αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή και
την ανακύκλωση με αναβαθμισμένο το ρόλο και τη συμμετοχή των δήμων μέσα από τα
τοπικά σχέδια διαχείρισης των απορριμμάτων.
Ειδικότερα με βάση το νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων που έχει στόχο το
κοινωνικό περιβαλλοντολογικό και οικονομικό όφελος ο δήμος θα πρέπει: να αναπτύξει
νέες δράσεις στη βάση ενός συνολικού σχεδίου και όχι αποσπασματικά στην κατεύθυνση
των τριών βασικών προτεραιοτήτων της ιεράρχησης που είναι η πρόληψη, η
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση – κομποστοποίηση.
Να βελτιώσει τις υπηρεσίες του σε σχέση με την καθαριότητα και τη διαχείριση των
αποβλήτων.
Να προωθήσει δράσεις ενημέρωσης του κοινού και να πετύχει τη μέγιστη δυνατή
κοινωνική συμμετοχή και συναίνεση.
Σύμφωνα με την πρόσφατη αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
του 2015, οι γενικοί στόχοι της χώρας μας για τα αστικά στερεά απόβλητα
περιλαμβάνουν μέχρι το 2020 σημαντική μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται σε
υγειονομική ταφή, στα ΧΥΤΑ δηλαδή και ειδικότερα από τη μείωση την σύμμεικτων
απορριμμάτων, την αύξηση των βιοαποβλήτων σε χωριστή συλλογή και μείωση αυτών
που οδηγούνται στα ΧΥΤΑ.
Την καθιέρωση χωριστής συλλογής στα βασικά ανακυκλώσιμα υλικά, χαρτί, μέταλλο,
πλαστικό και γυαλί και την αύξηση των ποσοστών επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης των υλικών αυτών με διαλογή στην πηγή, καθώς και την ανάπτυξη ενός
δικτύου πράσινων σημείων σε κάθε δήμο για την υποστήριξη του όλου εγχειρήματος
διαχείρισης των απορριμμάτων με βάση τους νέους στόχους.
Όσον αφορά τα πράσινα σημεία χωρίζονται βασικά ως οριοθετημένοι και διαμορφωμένοι
δημοτικοί χώροι με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό στους οποίους οι δημότες θα
δύναται να αποθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα συλλέγονται χωριστά, όπως
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χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, υφάσματα, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές κα ηλεκτρονικές
συσκευές προκειμένου να αποθεθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για
επαναχρησιμοποίηση. Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους αποθήκευσης ανακυκλώσιμων
υλικών και χρησιμοποιημένων αντικειμένων που μπορούν να ξανά χρησιμοποιηθούνε.
Με βάση αυτές τις αρχές λοιπόν ο δήμος μας προχώρησε στην εκπόνηση τοπικού
σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων του.
Δεν θα μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες, θα μας τα αναφέρει και θα τα παρουσιάσει το
Πολυτεχνείο.
Μόνο θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η αναφορά με την επιλογή ενός εκ των πρασίνων
σημείων, βασικού πράσινου σημείου που προτείνονται στο τοπικό μας σχέδιο, η
υπηρεσία και ο δήμος μετά από επανεξέταση της θέσης 5 που βρίσκεται υπό
προϋποθέσεις στο χώρο του ΧΕΥ που βρίσκεται στη διασταύρωση της Λεωφόρου
Κύμης με την Αττική οδό, θα το δείτε στη σελίδα 89 του τεύχος 3, παράγραφος 2,
προχωρά στην ακύρωση αυτής και προτείνει σε αντικατάστασή της τον χώρο ΧΕΥ στη
διασταύρωση Αττικής οδού με τη Λεωφόρο Κηφισίας δίπλα στον ΟΤΕ.
Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ.
Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Λοϊζίδου.»
Λοϊζίδου Μαρία- Καθηγήτρια του τομέα Χημικών Επιστημών:
«Καλή σας μέρα.
Όπως ανέφερε ο κύριος Κόκκαλης είμαι υπεύθυνη προγράμματος… όπως ανέφερε και ο
κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Κόκκαλης, έχει ανατεθεί στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο να εκπονήσει το τοπικό σχέδιο του δήμου, για αυτό θα ήθελα να
ευχαριστήσω πρωτίστως το Δήμαρχο που μας εμπιστεύτηκε και με το δήμο έχουμε
μακρά συνεργασία στα θέματα περιβάλλοντος.
Έχουμε φέρει δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα στο δήμο για τη διαχείριση των
απορριμμάτων. Είχαμε δει το έργο πολύ νωρίς ότι θα οδηγηθούμε σε αυτά τα σχέδια και
για αυτό ήρθαμε να στηρίξουμε το δήμο από πολύ νωρίς.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Κόκκαλη, ο οποίος είναι Πρόεδρος της
Επιτροπής Διαβούλευσης και Αντιδήμαρχος στη Διεύθυνση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, ο οποίος παρακολουθεί και αγωνιά για το έργο και το Γενικό Γραμματέα
κύριο Διδασκάλου.
Αλλά και την υπηρεσία, τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τη Διευθύντρια
την κυρία Κατσίλλη και τον κύριο Χάλαρη, που είχαμε πραγματικά τεράστια στήριξη για
να εκπονήσουμε αυτό το τοπικό σχέδιο, το οποίο είναι σήμερα εδώ για τη διαβούλευση.
Θα πω ότι πλέον είναι μονόδρομος αυτά τα σχέδια, πέρα ότι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο
το δικό μας για το Εθνικό Σχέδιο και το Περιφερειακό Σχέδιο της Ελλάδας και της
Περιφέρειας Αττικής, αυτά είναι Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και πλέον η διαχείριση
απορριμμάτων πέφτει στους ώμους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στους πολίτες. Για
αυτό είχαμε ξεκινήσει να ωριμάζουμε αυτά τα πράγματα στο δήμο, γιατί είναι πλέον
μονόδρομος.
Η Ευρώπη κινείται σε μία κυκλική όπως λέμε οικονομία, τα υλικά, τα απορρίμματα είναι
όλα υλικά και πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ανακυκλώσουμε, να βρούμε τους
βέλτιστους τρόπους να τα ανακυκλώσουμε.
Για αυτό και οι πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία πρωτίστως,
γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει το όλο σχέδιο.
Σήμερα θα παρουσιάσουμε τι προτείνουμε και είναι ανοιχτό σε διαβούλευση. Τίποτα δεν
είναι δεσμευτικό. Είμαστε εδώ να ακούσουμε απόψεις, γιατί έτσι γίνονται αυτά τα σχέδια.
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Έχουμε κάνει πάρα – πάρα πολλά σχέδια για την Ελλάδα, για το εξωτερικό και είμαστε
εδώ να ακούσουμε, να βοηθήσουμε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για το δήμο σας,
έτσι ώστε στους στόχους που έχουμε βάλει, στα χρονικά πλαίσια που έχουμε βάλει και
έχουμε επιταγές από τις νομοθεσίες να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για το
δήμο.
Ο κύριος Κωνστάντζος, συνεργάτης του εργαστηρίου μου, και θα σας πω το δικό μου
εργαστήριο είναι διαπιστευμένο εργαστήριο για διαχείριση αποβλήτων. Είναι το μοναδικό
στην Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλο. Και θα παρουσιάσει το έργο, πως το έχουμε δομήσει,
πάντα με την συνεργασία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και να ακούσουμε τις απόψεις
σας σε λίγο.
Γιώργο έχεις το λόγο.
Ο κύριος Κωνστάντζος είναι ο βασικός μου συνεργάτης σε αυτό το έργο.»
Γεώργιος Κωνστάντζος- Μηχανικός Περιβάλλοντος:
Λοιπόν, καλημέρα και από μένα.
Εγώ θα σας παρουσιάσω σχετικά σύντομα, όχι απλά ένα παραδοτέο να σας το πω
σχέδιο, αλλά ένας αγώνας δύο ετών μαζί με το δήμο και την υπηρεσία, για να
καταφέρουμε να έχουμε να έχουμε το βάλτιστο αποτέλεσμα με βάση τις δύσκολες
ομολογουμένως απαιτήσεις που θέτει η εθνική νομοθεσία.
Άρα λοιπόν, ξέρουμε στην αρχή, αρχικά ότι η διαχείριση των αστικών στερεών
αποβλήτων μαζεύεται σε μία πυραμίδα.
Αυτή η πυραμίδα πρώτα απ’ όλα έχει την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση, βλέπετε όλοι;
Όλα αυτά, η παρουσίαση είναι… προφανώς είναι μέσα στα παραδοτέα που όλοι έχετε
πιστεύω.
Ουσιαστικά τώρα η Ευρωπαϊκή νομοθεσία βασίζεται, πρέπει να βασίζεται πρώτα στην
πρόληψη και την ελαχιστοποίηση, μετά στην επαναχρησιμοποίηση, μετά την
ανακύκλωση, μετά έχουμε την ανάκτηση και τέλος έχουμε την ασφαλή τελική διάθεση.
Που αυτή τη στιγμή όπως πολύ καλά ξέρετε δυστυχώς στην Ελλάδα είναι η πρώτη
προτεραιότητά μας να τα θάβουμε τα απορρίμματα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αναφορικά με τα βιοαπόβλητα στην Ελλάδα ανακυκλώνουμε
(……) λιγότερο από 2% …»
Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει η κα. Λοιζίδου και επισημαίνει ότι με τον όρο βιοαπόβλητα
εννοούμε τα υπολείμματα κουζίνας. Τα υπολείμματα κουζίνας, που είναι το πιο
σημαντικό ρεύμα σήμερα στην διαχείριση των απορριμμάτων και συνεχίζει ο κος
Κωνστάντζος λέγοντας: «Ακριβώς όπως είπε και η Διευθύντρια, είναι ένα πολύ
σημαντικό ρεύμα των αποβλήτων. Τα απόβλητα κουζίνας και του κήπου, τα πράσινα.
Τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επεξεργασία αυτού του ρεύματος. Τα βιοαπόβλητα.
Αλλά παράλληλα και στην αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, το οποίο
προφανώς μαζί αυτά τα δύο ρεύματα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των αστικότερων
αποβλήτων όπως θα δούμε και στη συνέχεια στην ανάλυση που έχει γίνει στο Δήμο
Αμαρουσίου.
Πολύ γρήγορα θα πούμε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τοπικού σχεδίου.
Πρώτον. Το τοπικό σχέδιο πρέπει να ικανοποιεί προφανώς του στόχους που έχουν τεθεί
από τη νομοθεσία.
Δεύτερον. Πρέπει να αποσκοπεί προφανώς στη μέγιστη δυνατή ανάκτηση των υλικών.
Τρίτον. Πρέπει να χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις διαχείρισης μικρής κλίμακας, ήπιας
μορφής και εύκολα διαχειρίσιμες από τους δήμους.
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Και τρίτον, απόρροια όλων των παραπάνω είναι να μειώνει δραστικά τις ανάγκες για ταφή.
Άρα λοιπόν οι βασικοί πυλώνες του τοπικού σχεδίου είναι, να προβλέπει δραστηριότητες
πρόληψης και διαλογής στην πηγή, δηλαδή ένα δίκτυο κάδων, πράσινων σημείων,
αναγκαία οχήματα κ.λπ., ανά δραστηριότητες (….) προ διαλεγμένων αποβλήτων εάν
είναι αναγκαίο και εφικτό. Και δράσεις κυρίως, που είναι πολύ βασικό και αυτό και πρέπει
να το καταλάβουμε και θα το δούμε στην πορεία της παρουσίασης, δράσεις ενημέρωσης
και υποκίνησης συμμετοχής των πολιτών. Διότι χωρίς την ενημέρωση και την
κινητοποίηση – συμμετοχή των πολιτών, δεν γίνεται τίποτα.
Να δούμε λίγο τη νομοθεσία.
Δυστυχώς ή ευτυχώς στην παρούσα φάση ο Εθνικός σχεδιασμός που εγκρίθηκε το 2015
και ο Περιφερειακός που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο από της Αττικής, που εγκρίθηκε το
Δεκέμβριο του 2016, θέτει πολύ φιλόδοξους στόχους διαλογής στην πηγή και ανακύκλω.
Συγκεκριμένα, για τα βιοαπόβλητα μέχρι το 2020 θέτει το στόχο του 40% επί του
συνολικού βάρους σε χωριστή διαλογή.
Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2020 θα πρέπει σε επίπεδο δήμου να προδιαλέγουμε σε
ξεχωριστό κάδο το 40% κατ’ ελάχιστο των παραγόμενων βιοαποβλήτων.
Για τα ανακυκλώσιμα υλικά, εδώ υπάρχει στόχος για το 2015 τον οποίο δεν τον έχουμε
φτάσει.
Μέχρι το 2020 θέλει η νομοθεσία να προδιαλέγουμε σε ξεχωριστούς κάδους το 65%
κατά βάρος.
Όπως καταλαβαίνετε ειδικά για τα ανακυκλώσιμα που έχουνε πολύ μικρή πυκνότητα και
έχουν πολύ μεγάλο όγκο, κατά βάρος σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε πολύ υψηλούς
στόχους.
Παράλληλα, θα πρέπει συνδυαστικά να εκτρέπουμε με διαλογή στην πηγή το 50% των
ΑΣΤΡΑ. Των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων που παράγουμε. Το 50%.
Στην παρούσα φάση όπως θα δούμε και στη συνέχεια, όχι μόνο στο δήμο Αμαρουσίου,
αλλά γενικότερα στην Ελλάδα είμαστε πολύ χαμηλά και κάτω από την (…) και θα πρέπει
να φτάσουμε σε ουσιαστικά δυόμιση χρόνια στο 50%.
Αυτό λέει η νομοθεσία.
Και η ταφή πρέπει να μειωθεί σε πολύ μικρό ποσοστό επί των παραγόμενων αστικών
στερεών αποβλήτων, στο 30%.
Που στην παρούσα φάση είμαστε γύρω στο 91%.
Επίσης πολύ σημαντικό, ο Εθνικός Σχεδιασμός και ο Περιφερειακός προτείνει, θέτει
μάλλον, τη χωριστή συλλογή ανακυκλωσίμων υλικών ανά ρεύμα, όπου είναι αυτό
τεχνοοικονομικά εφικτό.
Τι σημαίνει εφικτό;
Ότι θέλει ξεχωριστό κάδο για γυαλί, ξεχωριστό για μέταλλο, ξεχωριστό για πλαστικό,
ξεχωριστό για χαρτί, όπου είναι αυτό τεχνοοικονομοτεχνικά εφικτό.
Όπως καταλαβαίνετε αν πάμε στην πλήρη ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδιασμού και του
Περιφερειακού, θα χρειαστούμε τουλάχιστον τέσσερις κάδους για τα ανακυκλώσιμα, ένα
πέμπτο για τα βιοαπόβλητα, και έναν έκτο για το σύμμεικτο απόβλητο. Άρα λοιπόν θα
πρέπει όχι μόνο στο σπίτι και στον κάδο που έχουμε μέσα και στο δρόμο, να έχουμε έξι
κάδους.
Όπως καταλαβαίνετε αυτό… ειδικά μέσα στο σπίτι δεν μπορεί να έχουμε έξι μικρά
καδάκια, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Γι’ αυτό θέτει, λέει μέσα ο νόμος όπου είναι τεχνοοικονομικά εφικτό.
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Τεχνοοικονομικά εφικτό μπορεί να είναι σε συγκεκριμένες περιοχές όπου θα, μπορεί να
είναι σε σχολεία, μπορεί να είναι σε υπηρεσίες συγκεκριμένες, μπορεί να έχουμε σε… να
βάλουμε σε παραγωγούς χαρτιού, κ.λπ., κ.λπ.
Πάμε να δούμε λίγο την υφιστάμενη κατάσταση του δήμου Αμαρουσίου.
Ο δήμος έχει ένα μόνιμο πληθυσμό της τάξης των 72.000 κατοίκων, περίπου δυόμιση
μέλη ανά οικογένεια και περίπου 29.000 νοικοκυριά.
Όπως όμως πολύ καλά γνωρίζετε ο δήμος έχει εξελιχθεί σε ένα υπέρ τοπικό κέντρο που
ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός μπορεί να ξεπερνάει τις 100.000 ημερησίως.
Όπως θα δείτε εδώ πέρα έχουμε κάνει και μία ανάλυση, αν φαίνεται στο κόκκινο μέρος
εδώ πέρα, όπου ουσιαστικά είναι η περιοχή της Κηφισίας και λίγο πιο πάνω, έχει… η
κόκκινη διαγράμμιση δηλαδή, είναι περιοχή υπέρ τοπικού χαρακτήρα. Που αυτό σημαίνει
ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται για να δουλέψει στις περιοχές μας.
Η μέση, η διαχρονική εξέλιξη των (…) παρεχόμενων ποσοτήτων των αστικών στερεών
στο δήμο για το 2014 είναι περίπου 40.000 τόνοι ΑΣΑ.
Η μελλοντική εξέλιξη βασιζόμενη σε απλά μοντέλα τα οποία έχουν να κάνουν και με τη
δράση (…) που μπορεί να γίνουνε και με την αύξηση του πληθυσμού κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ.,
δεν αναμένεται να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι της τάξεως του 1% κατ’ έτος.
Ουσιαστικά μέχρι το 2020 αναμένουμε μια τάξη μεγέθους του 41.000 με 42.000 τόνους
αστικών στερεών αποβλήτων.
Αυτό τι σημαίνει;
Ανά μόνιμο κάτοικο, ανά μόνιμο κάτοικο είναι περίπου, η μέση ημερήσια παραγωγή είναι
περίπου ενάμιση κιλό ανά ημέρα και κάτι.
Μιλάμε πάντα σε κιλά. Γιατί τα ανακυκλώσιμα επειδή έχουν πάρα πολύ μεγάλο όγκο
μπορεί να πιάνουν μια ολόκληρη σακούλα. Σε κιλά όμως περίπου συνολικά τα αστικά
στερεά είναι ενάμιση κιλό.
Όπως βλέπουμε ότι στο διάγραμμα εδώ πέρα ο δήμος, σε αντίθεση με άλλους δήμους
που ίσως έχουνε μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη ή (….) μελέτες κ.λπ., δεν έχει
αυξομειώσεις σε εποχή. Δεν έχει εποχικότητα, αυξομείωση σε εποχικότητα αλλά έχει μια
σταθερή παραγωγή η οποία μάλιστα τον Αύγουστο είδαμε ότι έπεσε και λίγο, διότι
έχουμε και τις μεγάλες άδειες του… οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο υπερθετικός
χαρακτήρας επιδρά στο δήμο και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και τον έχουμε
λάβει υπόψη μας.
Πολύ σύντομα θα πούμε τη μέση ποιοτική σύνδεση στον ΑΣΑ μετά από δειγματοληψίες
και έρευνα που κάναμε ως Πολυτεχνείο τα τελευταία δυόμιση χρόνια και στα
ανακυκλώσιμα, στα πλαίσια του προγράμματος και στα πλαίσια της σύμβασης στα
βιοαπόβλητα.
Περίπου το 40% είναι οργανικά απόβλητα, βιοαπόβλητα. Περίπου το 25% είναι χαρτιά,
το οποίο περιέχει και τα έντυπα μέσα. Έντυπα μπορεί να είναι και οι εφημερίδες, μπορεί
να είναι και χαρτί ειδικά, χαρτί έντυπο ειδικά εδώ πέρα που έχουμε πάρα πολλές
επιχειρήσεις οι οποίοι κρατάνε παραγωγή έντυπου χαρτιού πετάνε πάρα πολύ χαρτί.
Έχουμε πλαστικά, γυαλί, μέταλλο και τα λοιπά απόβλητα.
Τα λοιπά απόβλητα μπορεί να περιέχουνε και αδρανή και μπάζα, μπορεί να περιέχουν
και μικρές λευκές συσκευές, μπορεί να περιέχουνε ρούχα, υφάσματα, κ.λπ., κ.λπ.
Περίπου το 66,5% είναι βιοαποδομήσιμα απόβλητα.
Να εντοπίσουμε τώρα μία διαφορά εδώ πέρα.
Ποια είναι η διαφορά των βιοαποβλήτων από τα βιοαποδομήσιμα.
Τα βιοαπόβλητα είναι τα απόβλητα τα οποία βγαίνουν από την κουζίνα. Είναι τα
οργανικά και του κήπου.

7

Τα βιοαποδομήσιμα είναι τα βιοαπόβλητα συν το χαρτί, το οποίο βιοαποδομείται. Αλλά
το χαρτί δεν θεωρείται βιοαπόβλητο. Είναι μικρή, λεπτή η διαφορά αλλά ουσιαστικά έχει
να κάνει με τους στόχους της νομοθεσίας. Αυτό που μας αφορά εμάς είναι ότι το 40%
είναι απόβλητα κουζίνας κυρίως και κήπου και έχουμε και ένα 25% που είναι το χαρτί.
Αν τα αθροίσουμε αυτά είναι τα βιοαποδομήσιμα.
Περίπου το 44% ανακυκλώσιμα, αλλά βέβαια όλα τα ανακυκλώσιμα δεν είναι και
συσκευασίες. Περίπου το 25% είναι συσκευασίες. Τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα είναι
κυρίως έντυπο χαρτί και άλλα πλαστικά κ.λπ., τα οποία είναι μη συσκευασίες.
Αυτό που μας αφορά όμως εμάς είναι ότι το 44% περίπου είναι το ανακυκλώσιμο.
Αν δούμε λίγο μια κατανομή των ποσοτήτων διαφορετικά, βλέπουμε περίπου… ας
πάρουμε το 2020, βλέπουμε από τις 42.000 περίπου τόνους των αστικών στερεών
αποβλήτων, περίπου οι 16.500 τόνοι είναι βιοαπόβλητα. 16.500 τόνοι. Που στην
παρούσα φάση τα πετάμε όλα στο ΧΥΤΑ.
Περίπου οι 18.500 είναι ανακυκλώσιμα και τα υπόλοιπα είναι περίπου 6.500.
Καταλαβαίνετε ότι αν εστιάσουμε εμείς και εκτρέψουμε το 65% των ανακυκλωσίμων που
είναι στις 18.000 και το 40% και παραπάνω των βιοαποβλήτων που είναι στις 16.000,
πόσο θα μειωθεί η ανάγκη για ΧΥΤΑ.
Εδώ έχουμε μια καταγραφή όλων των κάδων που υπάρχουν στην παρούσα φάση στο
δήμο και των σύμμεικτων και των ανακυκλώσιμων και έχουμε και κάποιους οι οποίοι
είναι (….) που έχει βάλει η υπηρεσία και συλλέγει το γυαλί από τους μεγάλους
παραγωγούς.
Από την ανάλυση των δεδομένων που είχαμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά
στοιχεία είναι τα χιλιόμετρα δρομολόγια είναι περίπου 60 χιλιόμετρα, γιατί προφανώς
που ξέρουμε όλα τα δρομολόγια καταλήγουνε στο ΧΥΤΑ στα Λιόσια και επιστρέφεται
πίσω.
Η μέση κατανάλωση των απορριμματοφόρων είναι περίπου 70 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα,
η οποία δεν αποκλείεται από τις μέσες τιμές άλλων περιπτώσεων και στην Ελλάδα αλλά
και στο εξωτερικό. Η μέση πληρότητα απορριμματοφόρου ανά δρομολόγιο είναι περίπου
7,3 τόνοι, τόνοι όχι κυβικά. Και η μέση πληρότητα απορριμματοφόρου είναι περίπου
70%.
Ο επανασχεδιασμός του συστήματος αποκομιδής με τη χρήση τεχνολογικών μέσων
όπως είναι το GPS και τα προγράμματα αναδρομολόγησης μπορεί να αυξήσει τη μέση
πληρότητα κατά περίπου 30%, να την οδηγήσει στο 90% και να εξοικονομήσει στο δήμο
έως τουλάχιστον 60.000 με 65.000 ευρώ ανά έτος. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το
γεγονός ότι θα μπορεί ένα απορριμματοφόρο να συλλέγει τον κάδο όταν είναι γεμάτος
πάνω από το 70% αν θέλετε, το 80% ή στο 85%.
Αυτά με συστήματα GPS τα οποία είναι και σχετικά οικονομικά μπορεί να γίνουνε αρκετά
εύκολα και να εξοικονομήσουν πόρους στο δήμο.
Το εσωτερικό κόστος για διαχείρισης των ΑΣΑ στο δήμο είναι περίπου 175 ευρώ ανά
τόνο, το οποίο πάλι (……) στη μέση της Αττικής και κυρίως έχει να κάνει και με το κόστος
καυσίμων και με τα λοιπά έξοδα και το κόστος ταφής.
Στην παρούσα φάση όμως πρέπει να πούμε ότι το κόστος ταφής είναι αρκετά χαμηλό.
Η νομοθεσία αναφέρει ρητά μέσα ότι όταν πηγαίνουμε τα βιοαπόβλητα και τα απόβλητα
γενικότερα στο ΧΥΤΑ χωρίς να έχουν βιολογική επεξεργασία εκεί θα έχουμε πρόστιμο.
Το πρόστιμο αυτό βέβαια δεν έχει επιβληθεί ακόμα, αλλά αν αρχίσει να το επιβάλει ο
ΕΔΣΝΑ, που έχει το δικαίωμα να το επιβάλει, τώρα αν το επιβάλει ή όχι είναι άλλη
συζήτηση.
Μπορεί να ξεπεράσει τα 150 ευρώ αν τα πηγαίνουμε εκεί πέρα (…).
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Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα εκτοξεύσει το κόστος, όχι μόνο στο Μαρούσι, στο Μαρούσι
αλλά σε όλη την Ελλάδα σε δυσθεώρητα ύψη.
Να δούμε λίγο τους στόχους που προκύπτουνε από την παραγωγή που έχει στο
Μαρούσι και τα ποσοστά που θέτει η νομοθεσία.
Όπως ανέφερα και πριν, το 2020 που είναι ένα έτος αναφοράς, οι ποσότητες των
βιοαποβλήτων που θα πρέπει να εκτρέπονται είναι περίπου 6.500 τόνοι. 6.500 τόνοι.
Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό, όχι μόνο στο δήμο, αλλά γενικότερα
στην Ελλάδα, ενώ τα ανακυκλώσιμα απόβλητα που (…) πρέπει να ξεπεράσουν ή να
αγγίξουν τέλος πάντων τις 12.000 τόνους το έτος.
Κατά μέσο όρο υπολογίσαμε ότι τα βιοαπόβλητα κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να ξεπερνάν
τις 7.000 και περίπου 12.500 τόνοι στα ανακυκλώσιμα.
Αυτό πώς θα γίνει; Με διαλογή στην πηγή.
Θα πρέπει δηλαδή να βάλουμε, να εδραιώσουμε ένα σύστημα πολλαπλών κάδων, θα
δούμε στην συνέχεια τι προτάσεις κάναμε και πώς προχωράμε, έτσι ώστε ο πολίτης να
ξεχωρίζει τα ανακυκλώσιμά του και τα βιοαπόβλητά του στο σπίτι και να τα πετάει σε
ξεχωριστούς κάδους.
Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι απαραίτητα δύσκολο. Με τη σωστή ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση μπορεί να γίνει και έχουμε και ως Πολυτεχνείο την εμπειρία σε
πάρα πολλούς τύπους που έχουμε σχεδιάσει και με συστήματα και στην Αθήνα ένα
πολύ καλό σύστημα το οποίο λειτουργεί με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
Εντάξει, αυτά τα είπαμε, πάμε παρακάτω να δούμε τις προτεινόμενες δράσεις.
Πρώτα απ’ όλα αυτό που ανέφερα και πριν είναι πολύ σημαντικό να σχεδιαστούν
δράσεις πρόληψης, θα πρέπει σιγά – σιγά να μειώσουμε τα απόβλητα που θα
παράγουμε ανά κάτοικο.
Μπορεί να έχουμε αύξηση των αποβλήτων γενικότερα επειδή έχουμε αύξηση των
κατοίκων, αλλά ανά κάτοικο θα πρέπει σιγά – σιγά να μειώνουμε σε μικρά ποσοστά,
0,5%, 1%, αυτό το ενάμιση δηλαδή κιλό που έχουμε στην παρούσα φάση, θα πρέπει να
πάει 1,48%, 1,47%, 1,45%. Σιγά – σιγά πρέπει να μειώνεται.
Συνολικά τα απόβλητα μπορεί να αυξάνονται γιατί έχουμε αύξηση του πληθυσμού αλλά
σαν άτομο θα πρέπει να αρχίσουμε να μειώνουμε τις παρούσες ποσότητες.
Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορες δράσεις πρόληψης, εκπαίδευσης κ.λπ.
Μεγάλο στοίχημα είναι η εδραίωση των συστημάτων διαλογής στην πηγή. Όπως
αναφέραμε και πριν, πρέπει να βασίζονται σε δύο βασικούς άξονες. Βιοαπόβλητα και
ανακυκλώσιμα.
Προφανώς η διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων θα οδηγήσει σε παραγωγή
προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Όταν έχουμε προδιαλεγμένο βιοαπόβλητο, το υπόλοιπο το ανακυκλώσιμο που έχουμε,
προφανώς είναι και με λιγότερη υγρασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βγάζουμε το
βιοαπόβλητο μέσω του οποίου έχει πάρα πολύ υγρασία, καθαρίζει τα υπολείμματα που
έχουμε. Επίσης διευκολύνεται η αξιοποίηση των υπόλοιπων αποβλήτων. Όταν τα
ανακυκλώσιμα πηγαίνουν στο ΚΔΑΥ δεν έχουν υγρασία, οπότε είναι πιο εύκολα να τα
ανακυκλώσει. Να το διαλέξει, να τα πάει προς ανακύκλωση.
Ενώ στην παρούσα φάση, τώρα που είναι μαζί με τα βιοαπόβλητα και είναι, έχουνε
υγρασία μέσα, αυτά δεν είναι αξιοποιήσιμα στο ΚΔΑΥ. Και προφανώς θα μειωθούνε…
πολύ σημαντικό, θα μειωθούνε οι μεταφορές προς τις κεντρικές μονάδες και στο ΧΥΤΑ
αλλά και θα μειώσουμε, όχι θα μειώσουμε, θα αποφύγουμε τα πέναλτι, τα πρόστιμα.
Αναφορικά με τα βιοαπόβλητα.
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Στο δήμο προτείνεται η χρήση (…) εξοπλισμού. Ένας μικρός κάδος ο οποίος θα πάει σε
επίπεδο νοικοκυριού στον οποίο θα προδιαλέγουμε τα βιοαπόβλητα στην κουζίνα.
Ένας μεγαλύτερος κάδος ο οποίος θα γίνεται κάτι αντίστοιχο σε εστιατόρια, καφετέριες,
μπαρ κ.λπ.
Το σημαντικό είναι αυτά τα βιοαπόβλητα ενώ τα προδιαλέγουμε, να τα διαλέγουμε και
σε μια σακούλα η οποία είναι βιοδιασπώμενη. Στην παρούσα φάση όλα τα βιοαπόβλητα
προδιαλέγονται, όλα πηγαίνουν στο ΕΜΑ το οποίο έχει το εργοστάσιο
κομποστοποίησης, το οποίο μάλιστα είχαμε κάνει και πάρα πολύ μεγάλη έρευνα τότε με
το δήμο της Αθήνας και μπορεί να δέχεται και να κομποστοποιεί ξεχωριστά τα
βιοαπόβλητα, αλλά θα πρέπει ουσιαστικά να έχει μια σακούλα η οποία είναι
βιοδιασπώμενη ή (…), είναι όπως η χάρτινη λίγο πιο με την υγρασία, ναι.
Η βιοδιασπώμενες σακούλες είναι φτηνές, δηλαδή τώρα σιγά – σιγά και με την επιβολή
των χρηματικών τέλος πάντων αντιτίμων σε πλαστικές σακούλες δεν θα έχει κάποιο
κόστος για τον πολίτη.
Εξωτερικά στο δρόμο θα έχουμε ένα κεντρικό κάδο ο οποίος θα είναι μικρότερος, της
τάξεως των 360 λίτρων κοντά στα νοικοκυριά ή των 600 κοντά σε εστιατόρια και
μαγειρία και συνολικά εκτιμήσαμε ότι για το δήμο θα χρειαστούμε περίπου 30.000
κανάτια τα οποία θα μπούνε μέσα στα νοικοκυριά για να διευκολύνουν τον πολίτη. Για
να μπορεί να προδιαλέγει μες στην κουζίνα του τα βιοαπόβλητα.
Περίπου 200 παραγωγούς έχουμε που είναι σούπερ – μάρκετ, εστιατόρια κ.λπ. τα
οποία θα πάρουνε κάδους των 50 λίτρων.
Θα χρειαστούμε περίπου 1.600 κάδους των 360 λίτρων για να προδιαλέγουνε τα
βιοαπόβλητα στο δρόμο και περίπου θα χρειαστούμε γύρω στους 200 κάδους των 600
λίτρων.
Αυτό είναι θεωρητικά τι θα χρειαστεί ο δήμος μακροπρόθεσμα για να καλύψει όλα αυτά
που θα μπουν στη νομοθεσία.
Όπως προανέφερα τα βιοαπόβλητα συλλέγονται και οδηγούνται στο εργοστάσιο που
είναι στα Άνω Λιόσια. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό αλλά ειδικά στο δήμο
Αμαρουσίου που είναι κάτιο που θα μπορούσε να εξεταστεί κάτι να γίνει και σε επίπεδο
δήμου αλλά στην παρούσα φάση προτίθεται να πηγαίνουνε στο ΕΜΑ.
Αναφορικά με τα ανακυκλώσιμα.
Προτείνεται να παραμείνει ο μπλε κάδος διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή έχουμε
ένα σύστημα έξι κάδων, είναι προφανές αυτό, προτείνεται να παραμείνει ο μπλε κάδος
ο οποίος θα δέχεται τα μέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό.
Προτείνεται να εισαχθεί όπως έχει αρχίσει να γίνεται ήδη στο δήμο, να επεκταθεί το
σύστημα που προδιαλέγουμε το γυαλί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το γυαλί
όταν σπάει και πηγαίνει μαζί με τα άλλα απόβλητα στο ΚΔΑΥ ουσιαστικά έχει πρόβλημα
το ΚΔΑΥ να το ξεχωρίσει και χαλάει και τα υπόλοιπα απόβλητα. Οπότε είναι σημαντικό,
πρέπει να το ξεχωρίζουμε στην πηγή. Και όπου υπάρχουνε μεγάλοι παραγωγοί
έντυπου χαρτιού, όπως είναι τα σχολεία, οι μεγάλες εταιρείες κ.λπ., επιχειρήσεις, θα
εισαχθεί και ένας νέος κάδος για την ξεχωριστή συλλογή του έντυπου χαρτιού.
Προφανώς όπου μπορούμε να βάλουμε ξεχωριστά μέταλλα, πλαστικό, γυαλί ή και άλλα
ρεύματα όπως είναι τα σχολεία, μπορούμε να το πράξουμε ανάλογα.
Στην παρούσα φάση πάλι, το περιεχόμενο των μπλε κάδων πηγαίνει σε ΚΔΑΥ. Τα
ΚΔΑΥ ουσιαστικά είναι μονάδες οι οποίες διαλέγουνε το απόβλητο σε περισσότερα
μέρη. Πχ. τα πλαστικά, όταν πετάμε εμείς πλαστικά, τα πετάμε ως ένα υλικό, αλλά αυτό
πρέπει να το χωρίσουμε σε πέντε – έξι είδη πλαστικών. Και αυτά προωθούνται σε
βιομηχανίες ανακύκλωσης.

10

Το ΚΔΑΥ βέβαια έχει το εξής πρόβλημα. Στο ΚΔΑΥ οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων
και των υπολειμμάτων δίνονται προσεγγιστικά από τη εταιρεία τέλος πάντων, την
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης… θα κάνω μια παρένθεση.
Τι είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.
Είναι μια εταιρεία η οποία έχει μετόχους όλους τους παραγωγούς αποβλήτων, όπως οι
μεγάλες επιχειρήσεις, η 3Ε κ.λπ., κ.λπ. συσκευασιών, οι οποίοι δίνουν λεφτά για να
μπορούν να επιδοτούνε τους δήμους να διαχειρίζονται τη συσκευασία που παράγει ο
παραγωγός. Ουσιαστικά είναι ένα τέλος που θέτει έμμεσα το κράτος στον παραγωγό
των συσκευασιών. Αυτό λοιπόν ως σύστημα διαχειρίζεται ή σχεδόν όλα τα ΚΔΑΥ, οπότε
δίνει μια επιδότηση στο δήμο. Μικρή μεν, άλλες φορές καθόλου, τέλος πάντων, οπότε
υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Εναλλακτικά ο δήμος αν θα ήθελε και έχει τη
δυνατότητα να τα χειρίζεται μόνος τα ανακυκλώσιμα, θα μπορεί να το κάνει και μόνος
του. Αλλά στην παρούσα φάση η λύση του ΚΔΑΥ είναι αρκετά βιώσιμη.
Πολύ σημαντικό τώρα… ωραία η θεωρεία, να δούμε λίγο στην πράξη τι γίνεται. Μαζί με
την υπηρεσία αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε ένα πιλοτικό σύστημα των κάδων που
αναφέραμε ώστε να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει και στην πραγματικότητα. Εμεις
βέβαια σαν Πολυτεχνείο έχουμε ξανακάνει παρόμοια συστήματα τα οποία τρέχουνε.
Στην Αθήνα τρέχει τώρα περίπου τρία χρόνια, τα βιοαπόβλητα και σε άλλες περιοχές
βέβαια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό όταν κάνουμε ένα σχεδιασμό και θέλουμε να
ξεκινήσουμε σιγά – σιγά, να διαλέξουμε δύο περιοχές οι οποίες έχουνε μία ήπια (…)
κάλυψη και είναι εύκολα διαχειρίσιμες ώστε να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό.
Αποφασίστηκε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη στατική εφαρμογή των συστημάτων διαλογής
στην πηγή στο στούντιο, στην περιοχή Στούντιο Άλφα και Νέα Λέσβος.
Και οι δύο περιοχές αποτελούν άριστες επιλογές με βάση τη χωροταξία τους, τη θέση
τους, τη δόμηση αλλά και την πληθυσμιακή τους πυκνότητα.
Ας ξεκινήσουμε με μια μικρή περιοχή που πήραμε από τη Νέα Λέσβο.
Εδώ πέρα είναι ακριβώς η καταγραφή, αυτές όλες τις αναλύσεις μπορείτε να τις δείτε
στο παραδοτέο που όλοι έχετε υποθέτω.
Κάναμε καταγραφή των υφιστάμενων κάδων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάδοι που
προδιαλέγουν μπλε, το ανακυκλώσιμο και τα υπόλοιπα σύμμεικτα. Κάναμε καταγραφή.
Μελετήσαμε όλη την κάλυψη και τη δόμηση που έχει και τους παραγωγούς που έχει η
περιοχή. Αυτό όλο που σας λέω τώρα σε δύο λεπτά, είναι μια μελέτη που μας πήρε
περίπου δώδεκα μήνες, περίπου ένα χρόνο. Γιατί και με την υπηρεσία και ως
Πολυτεχνείο και εγώ προσωπικά, περπατήσαμε αυτές τις περιοχές ουκ ολίγες φορές για
να δούμε ακριβώς πού είναι οι κάδοι και πού θα προτείνουμε να βάλουμε κάποιους
κάδους.
Μετά από μελέτη λοιπόν, αφού είδαμε τους υφιστάμενους, είδαμε την πληθυσμιακή
κάλυψη, είδαμε τις ανάγκες της περιοχής, αποφασίστηκε να κάνουμε το πιλοτικό
σύστημα με τους τέσσερις, με τους τρεις κάδους όπως είπαμε εδώ πέρα, τον κάδο των
αποβλήτων, τον κάδο των ανακυκλώσιμων το μπλε που είπαμε, το γυαλί και τα
σύμμεικτα. Προφανώς εδώ πέρα δεν θεωρήσαμε σκόπιμο να μπει ένας κάδος για
έντυπο χαρτί, γιατί δεν έχουμε κάποιο μεγάλο παραγωγό έντυπου χαρτιού.
Μετά από πολύ μελέτη λοιπόν καταλήξαμε σε αυτόν εδώ πέρα το χάρτη ο οποίος
αναφέρει ακριβώς που μπαίνει ο κάθε κάδος.
Μια μικρή παρατήρηση.
Ο κάδος αυτή τη στιγμή των σύμμεικτων είναι 1.100 λίτρων. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε
να αποδιαλέξουμε το βιοαπόβλητο προφανώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα
χρειαστούμε κάδο 1.100 σύμμεικτων, οπότε τι κάνουμε; μικραίνουμε τον κάδο των
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σύμμεικτων, βάζουμε έναν κάδο των 200-300 και αντικαθιστούμε με ένα κάδο
βιοαποβλήτων ή 250, νομίζω ότι τον βάλαμε 360.
Οπότε ουσιαστικά σαν όγκος κάδων παραμένει σχεδόν το ίδιο και θα έχει το δικαίωμα
και την δυνατότητα ο πολίτης να ξεχωρίζει το βιοαπόβλητό του στο σωστό κάδο.
Αντίστοιχα κάναμε και στην περιοχή στο Στούντιο Άλφα.
Εδώ είναι οι υφιστάμενοι κάδοι όπως υπάρχουνε και εδώ είναι οι νέοι κάδοι. Για
παράδειγμα στο σημείο 30 εδώ πέρα θα μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή
δύο κάδοι σύμμεικτων και δύο κάδοι ανακυκλώσιμων.
Στον καινούργιο σχεδιασμό βάζουμε πάλι τέσσερις κάδους, απλώς είναι χωρισμένοι ανά
ρεύμα.
Συνολικά βάλαμε τους συγκεκριμένους κάδους, ας μην επεκταθώ πάνω σε αυτό,
προτείναμε συγκεκριμένες τέλος πάντων συχνότητες συλλογής ανά ρεύμα.
Παραδείγματος χάρη το γυαλί δε χρειάζεται να το συλλέγουν οι μπλε, μια φορά στις
δέκα μέρες είναι αρκετό. Και αυτό όμως επειδή είναι σε πιλοτικό στάδιο όταν θα αρχίσει
η εφαρμογή και ελπίζουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με
τις ανάγκες.
Αυτή… πριν πάω στα πράσινα σημεία… αυτή η πιλοτική εφαρμογή, καταρχάς να πούμε
ότι έχει αρχίσει ήδη ο σχεδιασμός. Έχουμε υποβάλλει και στα πλαίσια της σύμβασης
αίτηση για χρηματοδότηση από το ΠΠΑ, να μας δώσει κάποιους κάδους παραπάνω,
κάποιο απορριμματοφόρο το οποίο θα δέχεται τα βιοαπόβλητα, σακούλες. Βέβαια η
προσπάθεια δεν σταματάει εδώ πέρα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και από αλλού
χρηματοδότηση. Δεν είναι πολύ μεγάλο το κόστος από τους κάδους, είναι πολύ μικρές
οι περιοχές, αλλά είναι σημαντικό να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή στο Στούντιο Άλφα
όσο πιο γρήγορα γίνεται για να… ουσιαστικά η τεχνική υπηρεσία με το σύστημα, εμείς
σε θεωρητικό επίπεδο το ξέρουμε, το δουλεύουμε και σε άλλες περιοχές, αλλά είναι
σημαντικό και η υπηρεσία να αρχίσει να καταλαβαίνει τι θα πει διαλογή στην πηγή και ο
πολίτης. Πολύ σημαντικό αυτό. και επίσης πολύ σημαντικό είναι και ένα από τα βασικά
συμπεράσματα της μελέτης, είναι ότι θα πρέπει παράλληλα και από πριν και
παράλληλα να γίνεται ενημέρωση του κόσμου πόρτα – πόρτα. Πόρτα – πόρτα, δεν είναι
πάρα πολύ μεγάλη η περιοχή. Η υπηρεσία προφανώς δεν μπορεί να το κάνει αυτό, μ’
έναν εξωτερικό συνεργάτη πόρτα – πόρτα να ενημερώνεται ο κόσμος που πιστεύω ότι
τουλάχιστον άλλες περιοχές και στα νησιά που έχουμε κάνει και στην Αθήνα και σε
άλλους δήμους ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και δε νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο
πρόβλημα να… και μάλιστα έχει μεγαλύτερο ποσοστό από 40% από τη στιγμή που τα
προδιαλέγει, τα προδιαλέγει με μεγάλη επιτυχία ο πολίτης.
Πάμε σιγά – σιγά στα πράσινα απόβλητα.
Τα πράσινα απόβλητα που είναι και αυτά ένα θέμα, είναι τα κλαδέματα τα λεγόμενα, θα
πρέπει να συλλέγονται απευθείας κατά τη διάρκεια του κλαδέματος, που είναι πιο
σημαντικό, είτε να μεταφέρονται σε κάποια πράσινα σημεία. Τα πράσινα σημεία θα
πούμε ακριβώς τι είναι μετά. Είτε μετά από ενημέρωση των καταναλωτών στο
τηλέφωνο της γραμμής του δημότη που έχουμε εδώ πέρα, που έχει ο δήμος, αμέσως
όταν έχουν κλαδέματα θα πρέπει να συλλέγονται ώστε να μην υπάρχουν προσμίξεις με
άλλα απόβλητα και ουσιαστικά έχουμε μη καθαρά κλαδέματα.
Το υλικό μπορεί να πηγαίνει και αυτό, όπως και τώρα γίνεται στο εργοστάσιο
κομποστοποίησης στα Λιόσια εναλλακτικά αν βρεθεί ένας χώρος μες στο δήμο ο οποίος
μπορεί να γίνει ένας τεμαχισμός εκεί πέρα και να μειώνεται ο όγκος ώστε να κερδίσουμε
και κάποια καύσιμα, αυτό είναι καλό. Αν υπάρχει η δυνατότητα.
Πάμε λίγο στα πράσινα σημεία.
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Τα πράσινα σημεία, καταρχάς δεν χρειάζεται να τρομάζουμε με τον όρο πράσινο
σημείο. Είναι ένας χώρος ο οποίος γίνεται μια προδιαλογή. Σύμφωνα με τον (…) με το
Υπουργείο Περιβάλλοντος χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες, τέσσερις. Έχουνε κάποια
βασικά πράσινα σημεία που είναι αρκετά μεγάλοι χώροι οι οποίοι μπορεί να δέχονται
πάρα πολλά απόβλητα. Έχουμε μικρά και δορυφορικά τα οποία είναι της τάξεως των
250 – 300 – 500 τετραγωνικών μέτρων. Έχουμε τα κέντρα ανακύκλωσης και
εκπαίδευσης, που εκεί είναι μικροί κάδοι που ουσιαστικά γίνεται ενημέρωση στα
σχολεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται αυτό, γιατί από το σχολείο και από
μικρή ηλικία το παιδί ως πολίτης θα κάνει διαλογιστική. Και έχουμε και πράσινα σημεία
σε επίπεδο γειτονιάς, τα οποία είναι μικροί χώροι που έχουνε τέσσερις – πέντε – έξι
κάδους, που μπορούν να προδιαλέγουνε συγκεκριμένα απόβλητα.
Όταν λέμε απόβλητα, ακριβώς μπορεί να είναι κάποιο ρούχο, μπορεί να είναι κάποιο
παιχνίδι. Αυτά όλα, ξέρετε και πάρα πολύ καλά και από το σπίτι ότι τα ρούχα και τα
απόβλητα τα οποία δεν είναι οργανικά ανακυκλώσιμα, είναι πάρα πολύ ογκώδη και
αυτά συνήθως τα πετάμε στους κάδους των συμμείκτων. Όχι.
Τα μαζεύουμε σε σακούλες, δεν έχουμε πάρα πολλές αυτές τη στιγμή και τα πηγαίνουμε
σε ένα πράσινο σημείο που έχει ένα κάδο για τα ρούχα, για παιχνίδια. Εκεί πέρα
υπάρχουν σημεία που μπορεί να προωθεί για επαναχρησιμοποίηση ή και για
ανακύκλωση. Είναι ένα καθαρός τέλος πάντων χώρος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με
αυτόν που μπορεί να φανταστούμε στην επεξεργασία κ.λπ. Είναι καθαρά διαλογή και
από κει πέρα αποστολή – αποθήκευση μία – δύο μέρες και τα προωθούμε σε άλλες…
Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του δήμου, ο οποίος χωρίζεται νοητά σε ένα σταυρό,
προτείνουμε γενικά να προωθηθούν τέσσερα πράσινα σημεία (…) ένα σε κάθε περιοχή.
Εδώ πέρα βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες κάποιων πράσινων σημείων.
Εδώ πέρα είναι ένα μικρό πράσινο σημείο το οποίο έχει έξι κάδους.
Εδώ πέρα είναι ένα λίγο μεγαλύτερο το οποίο μπορεί να είναι οριοθετημένο, να έχει
πέντε κάδους, το οποίο μπορεί να πάει ο πολίτης με το αυτοκίνητό του και να αφήσει
πέντε ανακυκλώσιμα υλικά.
Εδώ είναι ένα πολύ μικρό σε επίπεδο γειτονιάς που έχει συγκεκριμένους κάδους. Αυτό
που είπαμε πριν ότι μπορεί να βάλουμε τέσσερις κάδους όπου είναι εφικτό.
Τώρα, σε συνεννόηση με την υπηρεσία προτείναμε κάποιες θέσεις, κάποιες
εναλλακτικές, όπως έλεγε πριν ο κύριος Αντιδήμαρχος, πριν η περιοχή της… η θέση 5
τέλος πάντων ακυρώνεται, αλλά είναι εναλλακτικές θέσεις και είναι προς διαβούλευση.
Αυτές οι θέσεις, φαίνονται και στο χάρτη εδώ, αυτό που έχετε τυπωμένο στο
παραδοτέο, φαίνεται ακόμα καλύτερα και προφανώς πρέπει να εστιάσουν και δεν θα
μακρηγορήσω πολύ ακόμα, σε φάση ενημέρωσης. Και το είπα και πριν και θα το
ξαναπώ και μετά, είναι πάρα πολύ σημαντικό η ευαισθητοποίηση του κοινού. Πρέπει να
καταρτιστεί άμεσα πρόγραμμα ενημέρωσης ξεκινώντας από τα σημεία, από τις
περιοχές που θα γίνει πιλοτικά το σύστημα διαλογής στην πηγή και να ενημερώνεται ο
κόσμος. Είναι το Άλφα και το Ωμέγα. Προφανώς θα έχουμε… τρία πράγματα
χρειάζονται.
Πρώτον, να ενημερώνεται ο κόσμος.
Δεύτερον, προφανώς να έχουμε κάδους να προδιαλέγει ο κόσμος, γιατί αν
ενημερώνεται και δεν έχει τίποτα απέξω, δεν γίνεται τίποτε.
Και τρίτον, να τα πηγαίνουμε κάπου να τα επεξεργαζόμαστε. Εμείς έχουμε το (…) εδώ
πέρα. Τα δέχεται.
Κάδους, έχουμε ξεκινήσει, θα βάλουμε.
Το τρίτο συστατικό της επιτυχίας είναι η ενημέρωση.

13

Εδώ έχουμε κάποια οικονομική ανάλυση η οποία χρειάστηκε για να κάνουμε την
υποβολή στο ΥΠΕΠΕΡΑ δεν θα μακρηγορήσω πάνω σε αυτό. έχουμε κάποια
προβλεπόμενα κόστη τα οποία πηγαίνουν 52 ευρώ ανά κάτοικο περίπου, 171 ευρώ ανά
(…) των αποβλήτων, αυτά προσπαθεί ο Δήμος και ουσιαστικά και εμείς μαζί να
κάνουμε προτάσεις για χρηματοδότηση μέσω ΥΠΕΠΕΡΑ όπως έγινε, μέσω πράσινου
ταμείου, και άλλων κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.
Συμπερασματικά, δυο λεπτά και κλείνουμε.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η νομοθεσία καλό είναι το πώς θέτει
πολύ υψηλούς στόχους διαλογής στην πηγή. 40% για τα βιοαπόβλητα και 60% για τα
ανακυκλώσιμα.
Ήδη πραγματοποιείται η εφαρμογή των συστημάτων σε δύο περιοχές που ελπίζουμε
μέχρι το τέλος να έχει ξεκινήσει.
Έχουμε καταθέσει ήδη πρόταση για χρηματοδότηση δεν είναι πολλά τα λεφτα γι αυτές
τις περιοχές και σιγά – σιγά με τη βοήθεια και τη δικιά μας μπορούμε να προχωρήσουμε
και στις υπόλοιπες αιτήσεις.
Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις υγείας και καθαριότητας, προφανώς θα χρειαστεί
παραπάνω προσωπικό για να έχουμε τη σωστή διαλογή στην πηγή. Προτείνεται
γενικότερα επανασυνδυασμός του συστήματος αποκομιδής ώστε να γλυτώσει χρήματα
ο δήμος, μπορεί να γλυτώσει έως και 60.000 το χρόνο, οπότε καταλαβαίνετε όταν
επενδύσει ένας 5.000 ή 10.000 για να βάλει ένα σύστημα gps και αυτό αποτυπώνεται
στη μελέτη μας, πρέπει να συνδυαστούν πράξεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
και προφανώς χρειάζεται διαρκής έλεγχος της υλοποίησης του τοπικού σχεδίου.
Εγώ εδώ πέρα έκλεισα, ελπίζω να μη σας κούρασα. Ό,τι απορίες έχετε είμαστε στη
διάθεσή σας.»
Η κ. ΛΟΪΖΙΔΗ συμπληρώνει:
«Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Κωνστάντζος ότι η συμμετοχή
των πολιτών είναι το κύριο στοιχείο για την επιτυχία των προγραμμάτων διαλογής στην
πηγή που μας επιβάλλεται. Δεν είναι δύσκολο. Έχουμε κάνει πάρα – πάρα πολλές
εφαρμογές… θα σας πω αυτή τη στιγμή τρέχει μια πολύ ωραία εφαρμογή στο δήμο της
Αθήνας για τα βιοαπόβλητα εδώ και μία πενταετία. Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα στο
οποίο συμμετέχει ο δήμος Κηφισιάς και η Αθήνα. Σταδιακά ξεκινήσαμε από χίλιους
κατοίκους, πήγαμε στις 3.000, έχουμε πάει στις 10.000 και είναι μόνο πιλοτικό και τώρα
ο δήμος Αθήνας το επεκτείνει σταδιακά και οι κάτοικοι η οποίοι δεν έχουν πάρει τους
καφέ κάδους λένε φέρτε και σε μας. Διότι έχουνε καταλάβει τη χρησιμότητα αυτών των
πραγμάτων. Πολύ πρόσφατα τελειώσαμε ένα πολύ μεγάλο έργο στην Τήνο. Με μια
ολοκληρωμένη διαχείριση με ξεχωριστούς κάδους κ.λπ. Δεν φτάνει σχεδόν τίποτα στο
ΧΥΤΑ, όλα ανακυκλώνονται.
Θα σας δώσω τιμές. Τα αλουμίνια είναι 1600 ευρώ ο τόνος. Τα πλαστικά διαφόρων
κατηγοριών από 300 μέχρι 600 ευρώ ο τόνος. Τα βιοαπόβλητα που σήμερα πετάμε
εμείς στο εργαστήριο τα κάνουμε βιοκαύσιμα. Τα κάνουμε αλκοόλη για να τα βάλουμε
στα αυτοκίνητα ή να παράξουμε νέα προϊόντα. Η κυκλική οικονομία που έχει μπει στη
ζωή μας αυτά ζητά. Άρα οι πολίτες πρέπει να συνδράμουν σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν
γίνεται διαφορετικά. Όταν αναμείξω σκουπίδι, είναι σκουπίδι. Όταν το ξεχωρίσεις στο
σπίτι είναι πια προϊόν. Για αυτό επιμένω και λέω είναι υλικά όλα αυτά, φτάνει εμείς να
τους συμπεριφερθούμε καλά. Είμαστε εδώ σήμερα να βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι
θέλουμε να κάνουμε γιατί είναι για το δικό σας δήμο.
Θα σας φέρω ένα παράδειγμα στην Ιταλία, με δήμο περίπου το ίδιο μέγεθος με εσάς.
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Μέσα σε μία πενταετία κατάφερε να ανακυκλώνει το 80% και να εξοικονομήσει
2.500.000 ευρώ στο δήμο κάθε χρόνο. Αυτά θα τα δείτε να έρχονται. Θέλει υπομονή και
επιμονή για να πετύχουμε αυτά τα πράγματα. Είμαστε στο χώρο πάρα πολλά χρόνια,
άρα μπορούμε να δούμε τι έχει συμβεί σε όλη την Ευρώπη και σας λέω ότι ο στόχος της
Ευρώπης το 2030 είναι να θάβουμε μόνο το 10%.
Σήμερα έχουμε χώρες, όλες αναπτυγμένες χώρες. Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία δεν
θάβουν σχεδόν τίποτα από απορρίμματα.
Και ερχόμαστε στο Νότο. Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, να θάβουμε το 95%.
Ποιες είναι οι φτωχές χώρες, ποιες είναι οι πλούσιες χώρες.
Άρα εδώ είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για να οδηγηθούμε στην ανακύκλωση με
όλους εσάς. 12.000.000 πολίτες είναι πολύ πιο καλά να βοηθήσουμε, παρά κάποια
εργοστάσια που δεν πρόκειται να μας δώσουν υλικά. Και φαίνεται ότι δεν φέρνουμε
υλικά ούτως ή άλλως με τα μοντέλα που έχουμε επιλέξει.
Εδώ είμαι, για να σας λύσω τις απορίες και να κάνουμε συζήτηση.
Ευχαριστώ.»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, δίνει το λόγο στη Διευθύντρια της Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κα Αικατερίνη Κατσίλλη η οποία αναφέρει:
«Καλημέρα και από μένα σε όλους σας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι με ξέρετε. Για
όσους δεν με γνωρίζετε είμαι η Κατερίνα Κατσίλλη, τοπογράφος – μηχανικός,
Προϊσταμένη στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Αμαρουσίου.
Θέλω να καλωσορίσω καταρχήν με τη σειρά μου τους Συναδέλφους από το
Πολυτεχνείο, την κυρία Λοιζίδου και τον κύριο Κωνστάντζο και να τους ευχαριστήσω για
την καλή συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα που δουλεύουμε παρέα στο
πρόγραμμα.
Θέλω να καλωσορίσω και όλους εσάς που βρίσκεστε στην σημερινή διαβούλευση και η
παρουσία σας εδώ σαφώς υποδουλώνει το ενεργό ενδιαφέρον σας για το Μαρούσι και
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης.
Δεν θα σταθώ καθόλου στις γενικές αρχές και τους στόχους του προγράμματος. Ήδη
έχουν αναλυθεί αυτά από τους προλαλήσαντες.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ συμπληρωματικά σε ορισμένα σημεία που αφορούν τον τρόπο
προσέγγισης του θέματος από πλευράς μας και την εφαρμογή του πιλοτικού
προγράμματος.
Το πρώτο αφορά την εφικτότητα εφαρμογής του σχεδίου. Ήταν βασική στόχευση του
δήμου και της υπηρεσίας η προσέγγιση του θέματος με ένα τρόπο που θα επέτρεπε τη
δυνατότητα εφαρμογής του σχεδίου τμηματικά και σταδιακά.
Είχαμε καταρχήν διαπιστώσει ότι σε διάφορες περιπτώσεις ο σχεδιασμός των τοπικών
σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων ήταν ένας σχεδιασμός επί χάρτου που λάμβανε μεν
υπόψη τους πολύ απαιτητικούς, φιλόδοξους και υψηλούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς
στόχους σε θεωρητικό επίπεδο, υστερούσε όμως στο επίπεδο της πρακτικής
υλοποίησης.
Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της πιλοτικής εφαρμογής σε δύο μικρές περιοχές. Αυτές της Νέας
Λέσβου, ένα τμήμα της Νέας Λέσβου και ένα τμήμα του Στουντίου Άλφα. Δύο περιοχών
που έχουν χαρακτηριστικά που θα επέτρεπαν την εφαρμογή στοχευμένων, ενός
προγράμματος διαλογής στην πηγή και αύξηση των ρευμάτων ανακύκλωσης.
Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν σχετικά χαμηλή δόμηση, ομοιογένεια στις χρήσεις γης,
βασικά είναι περιοχές κατοικίας και γειτνιάζουν. Γεγονός που επιτρέπει να
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υποστηριχθούν ευκολότερα στον τομέα της αποκομιδής των διαφορετικών ρευμάτων
των απορριμμάτων που παράγουν.
Το μεγάλο στοίχημα εδώ για το δήμο και για τους δημότες, για τον καθένα από εσάς,
είναι η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων. Και εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω
πραγματικά το Πολυτεχνείο, την κυρία Λοϊζίδου, τον κύριο Κωνστάντζο, ήταν πολύτιμη
η συμβολή τους σε αυτό, γιατί μας βοήθησαν να κατανοήσουμε, είχαν συζητηθεί πάρα
πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μας βοήθησαν να
κατανοήσουμε ότι εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Τα βιοαπόβλητα όπως σας εξήγησαν,
που είναι τα παράγωγα κουζίνας και κήπου. Είναι το 40% των ΑΣΑ, των Αστικών
Στερεών Απορριμμάτων. Το 40%. Και εάν μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτό, είναι
ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα.
Λοιπόν, η πιλοτική εφαρμογή όπως ακούσατε περιλαμβάνει την αντικατάσταση των
σημερινών δύο ρευμάτων, που είναι οι πράσινοι κάδοι για τα σύμμεικτα και οι μπλε
κάδοι για τα ανακυκλώσιμα σε τέσσερα ρεύματα. Την προσθήκη ενός καφέ κάδου δίπλα
στον πράσινο, με μείωση της χωρητικότητας του δεύτερου, εκτός εάν έχουμε δύο
κάδους εκεί οπότε θα μειωθεί ο ένας, ο οποίος θα δέχεται αυτά τα βιοαπόβλητα που
είναι υλικά φυτικής, ζωικής προέλευσης, κουζίνας και κήπου. Φρούτα, λαχανικά,
υπολείμματα τροφών, πράσινα απορρίμματα κήπου που είναι το γκαζόν, έτσι;
Και το δεύτερο ήταν την αύξηση των ρευμάτων ανακύκλωσης από ένα κάδο που είναι
σήμερα σε δύο, προσθέτοντας πιο, λιγότερο πυκνά κάδους κίτρινους για το γυαλί και
αυτό γιατί; Το γυαλί σπάει. Για να μπορεί να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο το υλικό των
μπλε κάδων, τα τρία άλλα αν δεν έχεις μέσα το γυαλί, δηλαδή το μέταλλο, το χαρτί και
το πλαστικό, είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα αν δεν έχεις μέσα το γυαλί. Δεν είναι το
κόστος του γυαλιού αυτό που μας ενδιαφέρει, όσο το να μην υπάρχουν αυτά τα μικρά
σπασμένα κομμάτια τα οποία καθιστούν δυσκολότερη τη διαχείριση συνολικά των
ανακυκλώσιμων υλικών.
Σε επόμενες φάσεις και εφόσον το πρόγραμμα σταδιακά, το πρόγραμμα που δίνει
έμφαση, αυτό το νέο πρόγραμμα στη διαλογή στη πηγή και την ανακύκλωση
επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του Δήμου η προσέγγιση είναι από τις πιο αραιές σε
πληθυσμό, πυκνότητα χρήσης περιοχές σε πιο σύνθετες χρήσεις και πιο πυκνές
περιοχές, έτσι; Γιατί; Για να μπορείς να αξιολογείς.
Υπάρχει δυνατότητα, το είπε και ο κύριος Κωνστάντζος να εισαχθεί και πέμπτος κάδος
που θα είναι σε σημεία που έχουμε μεγάλους παραγωγούς χαρτιού, βασικά είδη του
χαρτιού. Οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες και τα σχολεία.
Θα ήθελα να δώσω εδώ ιδιαίτερη έμφαση σε κάτι, που δεν πρέπει να υποεκτιμηθεί ή να
αγνοηθεί. Η αύξηση των ρευμάτων από τα δύο που είναι σήμερα σε ισχύ σε
περισσότερα, τέσσερα είναι αυτά, πέντε, προϋποθέτει την αλλαγή όλου του συστήματος
αποκομιδής και πολλές (…) ενέργειες προκειμένου να εφαρμοστούν με επιτυχία.
Θέλω να κατανοήσετε όλοι ότι δεν είναι μόνο η χωροθέτηση και η τοποθέτηση των
κάδων έξω στις περιοχές για τα πρόσθετα ρεύματα σε κάθε περιοχή. Αλλά είναι η
οργάνωση πρόσθετων χωριστών δρομολογίων. Αυτό προϋποθέτει επάρκεια οχημάτων,
οδηγών, πληρωμάτων, έτσι;
Η υποστήριξη των νοικοκυριών, που θα το κάνουμε, προσπαθούμε να πάρουμε
χρηματοδότηση, με μικρούς κάδους και βιοδιασπώμενες σακούλες για τη χωριστή
συλλογή.
Είναι πάρα πολλά πράγματα ενδιάμεσα που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει αυτό να
τεθεί σε εφαρμογή. Δεν είναι απλώς η τοποθέτηση κάδων και βεβαίως ένας κρίσιμος
παράγοντας, το είπαν οι συνάδελφοι, το τόνισαν και θα το ξαναπώ είναι η
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ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να αγκαλιάσουν αυτό το
πρόγραμμα. Και οπωσδήποτε η επιτυχία σημαίνει, για το δήμο προϋποθέτει ύπαρξη
οικονομικών αλλά και ανθρώπινων πόρων.
Θα ήθελα να κλείσω στο σημείο αυτό, με το εξής.
Η νέα φιλοσοφία που θέλει να εισάγει ο δήμος και η υπηρεσία και να το περάσουμε σε
όλους σας, σε όλους εσάς, σε όλους τους δημότες συνοψίζεται σε μία φράση.
Διαχειριζόμαστε απορρίμματα. Ένα χρήσιμο αγαθό. Δεν πετάμε σκουπίδια.
Ευχαριστώ πολύ.»
Κάτοικος του Δήμου, ζητά να έχει το λόγο, κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής. Επί του θέματος, τονίζει ότι θα τοποθετηθούν, οι
Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Επικεφαλής παράταξης, κος Μαγιάκης
Ελευθέριος ο οποίος παρεμβαίνει προκειμένου να στηρίξει το δικαίωμα των κατοίκων
να έχουν το λόγο κάτι που ο Πρόεδρος απορρίπτει και δίνει το λόγο στην κα. Χαλιώτη
Ειρήνη –Μαρία η οποία επισημαίνει ότι οι κάδοι θα πρέπει να είναι καλά στερεωμένοι
στα σημεία που θα επιλεγούν προκειμένου να μην μετακινούνται και ζητά να υπάρχει
στη διάθεσή τους ο σχεδιασμός με τα σημεία όταν αυτός ολοκληρωθεί.
Ο κ. Μαγιάκης Ελευθέριος- Επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα Ανατροπή και
Έργο για το Μαρούσι» αναφέρει:
«Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας και πάλι.
Θέλω να πω, να επαναλάβω αυτό που τόνισα ότι η σημερινή μας συνεδρίαση είναι από
τις σημαντικότερες που έχουνε γίνει στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Αφορά την
προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
και για αυτό και εμείς από την πλευρά ας πούμε της μείζονος μειοψηφίας θα στηρίξουμε
την εφαρμογή αυτού του συγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων έτσι όπως
ακριβώς το προτείνει το Πολυτεχνείο φυσικά με τις παρατηρήσεις.
Να πούμε ότι είμαστε και θεωρούμε πολύ σωστό τον αρχικό σχεδιασμό διαχείρισης
αποβλήτων που έγινε στη χώρα μας το 2015.
Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που προβλέπει για το δημόσιο χαρακτήρα της
διαχείρισης των απορριμμάτων, δηλαδή ότι αυτή η διαχείριση των απορριμμάτων θα
ανατεθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Έχουμε την
πεποίθηση ότι η εφαρμογή και η επιτυχία τέτοιων σχεδίων βασίζεται πέρα από τη
συμμετοχή των κατοίκων αλλά και στην πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των
αυτοδιοικήσεων πρώτου και δευτέρου βαθμού.
Διότι ο πρώτος βαθμός έχει την ευθύνη της συλλογής, της αποκομιδής.
Ο δεύτερος βαθμός έχει την ευθύνη της διαχείρισης σε μεγάλες περιφερειακές μονάδες.
Άρα είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης.
Διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τον περιφερειακό σχεδιασμό στην
Περιφέρεια Αττικής, έτσι όπως ειπώθηκε ότι εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2016 και αυτές
οι επιφυλάξεις έχουνε να κάνουνε και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε
εμείς εδώ στην πόλη μας, σε σχέση με τη μη χωροθέτηση ακόμα των χώρων διάθεσης
των (……) και ο οποίος προτείνει και ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να έχει σταματήσει
από το 2018, θα πρέπει να καθοριστούν και άλλοι χώροι μέσα στην Περιφέρεια Αττικής
προκειμένου να λέγονται και αυτοί αστικά απόβλητα και αυτοι δεν είναι έτοιμοι ακόμα,
υπάρχει μια καθυστέρηση.
Και τέλος θα θέλουμε να επισημάνουμε και να σταματήσω εδώ, σε ό,τι αφορά τη
χρηματοδότηση όλων αυτών των δράσεων, θεωρούμε ότι το ποσό το οποίο θα διατεθεί
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στους δήμους από τα προγράμματα ΕΣΠΑ για την υλοποίηση των κυρίως
προγραμμάτων προς το παρόν παραμένει χαμηλό και αναφέρθηκαν σε αυτό και οι από
το Πολυτεχνείο και θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί στο μέλλον προκειμένου αυτά τα
προγράμματα να απλωθούνε σε όλους τους δήμους και στο δικό μας το δήμο σε όλη
του την έκταση.
Να συμφωνήσουμε με αυτό που ανέφερε και η κυρία Διευθύντρια της καθαριότητας, ότι
δεν είναι δυνατόν αυτά τα προγράμματα να εφαρμοστούνε εάν δεν υπάρχει μια στιβαρή
διεύθυνση καθαριότητας, η οποία να έχει και το απαραίτητο επιστημονικό και το
απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, αλλά και τα απαιτούμενα μέσα, κυρίως οχήματα,
κάδους και άλλα συστήματα και να πούμε ότι όλα αυτά είναι ανάγκη να γίνουν χωρίς να
επιβαρυνθούν επιπλέον οι δημότες με επιπλέον δημοτικά τέλη από αυτά τα οποία
πληρώνουν μέχρι σήμερα, ακριβώς είτε λόγω της χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά
Προγράμματα, είτε λόγω της εξοικονόμησης πόρων μέσω των μεθόδων που
παρουσίασε προηγουμένως το Πολυτεχνείο, η κυρία καθηγήτρια και ο συνεργάτης της.
Θα έλεγα ότι στο τέλος μετά από μερικά χρόνια θα μπορούμε να πούμε ότι η διαχείριση
των απορριμμάτων με τον τρόπο τον οποίο γίνεται όχι μόνο επιβαρύνει αλλά φέρνει και
έσοδα στο δήμο με αποτέλεσμα να έχουμε και μείωση των ανταποδοτικών τελών για τη
διαχείριση της καθαριότητας.
Θα ήθελα να αναφερθώ για λίγο, σε αυτά τα πράσινα σημεία τα οποία είπαμε και για τα
οποία γνωρίζω ότι έχει υπάρξει προβληματισμός ανάμεσα στους φορείς και στους
κατοίκους. Και να πω ότι τα πράσινα σημεία είναι απαραίτητα ακριβώς γιατί μέσα στους
κάδους, το ανέφερε και αυτό ο κύριος Εισηγητής, δεν είναι δυνατόν να συλλεγούνε όλα
τα απορρίμματα, τα απόβλητα, τα αστικά απόβλητα. Και σας είπε συγκεκριμένα
παραδείγματα. Τα ρούχα, οι τηλεοράσεις, τα τηγανόλαδα, αλλά θα πρέπει με δική μας
ευθύνη, των δημοτών εννοώ, αυτά να μεταφέρονται σε τέσσερα εκτιμά η μελέτη
διασκορπισμένα πράσινα σημεία μέσα στον αστικό ιστό, όπου εκεί θα συλλέγονται και
θα μεταφέρονται είτε στο βασικό πράσινο σημείο και θα πούμε για αυτό μετά, είτε
απευθείας ας πούμε στο (……) ή στα επιμέρους ΚΔΑΥ, στα κέντρα διαλογής
ανακυκλώσιμων υλικών. Υπάρχει δηλαδή η υποδομή και δεν θα θέλω εδώ να
αναφερθώ στη θλιβερή ιστορία, κατά την άποψη τη δικιά μας, της Ελληνικής Εταιρείας
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η οποία μέχρι τώρα δυστυχώς και είναι θέση μας αυτή στο
δημοτικό συμβούλιο, λειτουργεί σε βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης και κλείνω την
παρένθεση για να μην χανόμαστε.
Τα πράσινα σημεία είναι απαραίτητα. Πολλοί από μας πιστεύω ότι έχουμε επισκεφτεί το
εξωτερικό, τα έχουμε δει με τις πόλεις, είναι περιοχές που ο δημότης πηγαίνει, δεν
περιμένει δηλαδή να περάσει το απορριμματοφόρο να τα πάρει, αλλά τα πηγαίνει ο
ίδιος και τα εναποθέτει εκεί πέρα.
Δεν θα συμφωνήσω ότι είναι καθαρό ένα πράσινο σημείο εάν δεν τηρούνται οι όροι
υγιεινής και ασφάλειας, δεν θα πω όμως ότι είναι και ένας χώρος όπως δυστυχώς
ακούγεται μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ταφής ξέρω γω σύμμεικτων κ.λπ. Όχι, είναι
κάτι το οποίο όμως από τη πλευρά του ο δήμος θα πρέπει να φροντίσει να τηρούνται
όλες οι προδιαγραφές και όλοι οι κανόνες.
Πάμε τώρα στο βασικό πράσινο σημείο.
Το βασικό πράσινο σημείο στην πόλη μας βάση είναι απαραίτητο. Κατά την άποψη τη
δικιά μας είναι απαραίτητο διότι διαφορετικά θα πρέπει να κινούν από αυτά τα τέσσερα
πράσινα σημεία δρομολόγια για τη διάθεση αυτών των ανακυκλώσιμων υλικών.
Απεναντίας μπορεί να συγκεντρώνονται στο βασικό πράσινο σημείο και από κει και
πέρα να προωθούνται προς ανακύκλωση.
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Η επιλογή την οποία είχε κάνει αρχικά η μελέτη για τη χωροθέτηση αυτού του
συγκεκριμένου πράσινου σημείου, του βασικού πράσινου σημείου στο ΧΕΥ της Κύμης,
νόμιζα ότι συνάντησε την καθολική απόρριψη για αυτό αναγκάστηκε ας πούμε η
διεύθυνση και η δημοτική αρχή να το πάρει πίσω και να πει ότι πλέον αυτό δεν ισχύει.
Και νομίζω ότι σε αυτό όλοι μας εδώ πέρα είμαστε ξεκάθαροι.
Άκουσα σήμερα τον κύριο Αντιδήμαρχο θα λέει για το ΧΕΥ της Αττικής Οδού το οποίο
είναι στο κόμβο της Κηφισίας. Πράγματι είναι μία περίπτωση, και εμείς θα την
εξετάζαμε, την είχαμε εξάλλου συζητήσει και με την υπηρεσία, θέλω όμως να τονίσω σε
αυτό το σημείο ότι αυτού του είδους οι επιλογές δεν είναι απλές. Απαιτείται δηλαδή μια
αλλαγή του ισχύοντος πολεοδομικού πλαισίου και δε σημαίνει ότι επειδή ας πούμε
ήρθαμε εδώ πέρα συμφωνήσαμε να γίνουν εδώ και εμείς πέντε πράσινα σημεία ότι
αυτό την άλλη μέρα μπορεί να γίνει. Δεν είναι απλό. Απαιτείται εγρήγορση των
υπηρεσιών. Υπάρχει φυσικά το νομικό πλαίσιο και μάλιστα στο υπό έκδοση Προεδρικό
Διάταγμα για τις χρήσεις γης προβλέπεται πού μπορεί να χωροθετηθούνε κύριε Ρώτα
όπως γνωρίζετε δεν έχει ακόμα εγκριθεί, σωστά, είναι υπό έκδοση αυτό το
συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα, άρα από την πλευρά των υπηρεσιών του δήμου
απαιτείται πέραν της εφαρμογής όλων αυτών των (…) που ακούσαμε προηγουμένως
και η χωροθέτηση αυτών των σημείων κύριε… στο πού ακριβώς θα γίνει, αλλαγές των
χρήσεων γης κ.ο.κ.
Βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά σε μια μεγάλη πορεία η οποία πιστεύω ότι θα είναι
συναινετική από όλες ας πούμε τις παρατάξεις και τους δημότες. Έχει τις δυσκολίες
της, όμως αυτό το… δεν θα πρέπει ας πούμε να μας οδηγήσει στο να μην
εφαρμόσουμε κάτι το οποίο όπως ανέφερε και η κυρία Λοϊζίδου σε άλλες προηγμένες
χώρες είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ευχαριστώ.»
Ο Πρόεδρος κος Κόκκαλης, ευχαριστεί τον κο. Μαγιάκη κυρίως για το συναινετικό κλίμα
αφού άλλωστε η προσπάθεια όλων γίνεται για το καλό της πόλης και των δημοτώνκατοίκων της.
Ο λόγος στην Αντιδήμαρχο Δήμου Αμαρουσίου κα. Ειρήνη-Μαρία Χαλιώτη:
«Θέλω να πω καταρχήν ότι εμπιστεύομαι τις υπηρεσίες μας, όπως και τους
επιστήμονες που το ανέλαβαν. Ότι θεωρώ ότι τα δύο σημεία είναι ενδεικτικά για την
πόλη μας και πιστεύω πολύ στη βοήθεια των συλλόγων για το θέμα της ενημέρωσης
των δημοτών μας πάνω σε αυτό το θέμα, για να γίνει γρήγορα αυτή η εξέλιξη, οπότε να
μπορεί να συνεχιστεί και στην υπόλοιπη πόλη.
Απλά θεωρώ και προτείνω ότι πρέπει να υπάρχει μια περιφρούρηση σχετική, είτε από
τους κατοίκους, είτε από το δήμο, από κάποιους επόπτες στα σημεία αυτά, για να
γίνονται σωστά να μην λερώνεται η περιοχή αυτή… το λέω από την άποψη ότι
πηγαίνουνε και ανοίγουνε τους κάδους κάποιοι (…) γιατί το βλέπω και στους ήδη
υπάρχοντες και δημιουργούν θέματα και θεωρώ ότι αν γίνεται μία σχετική
περιφρούρηση και από τους κατοίκους που θα είναι ενήμεροι και από το δήμο, μπορεί
να ξεκινήσει πιλοτικά και να προχωρήσει σύντομα και στον υπόλοιποι, στην υπόλοιπη
πόλη μας με επιτυχία.
Ευχαριστώ.»
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Κ. Οικονόμου Σπύρος, εκπρόσωπος του συλλόγου «Η ΔΩΔΩΝΗ» :
«Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου τους φιλοξενούμενούς μας
επισκέπτες από το Πολυτεχνείο. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που είχα την ευκαιρία
να παρακολουθήσω μία τόσο αναλυτική ενημέρωση και μάλιστα διανθισμένη με τις
καίριες παρεμβάσεις της κυρίας Λοϊζίδου, οι οποίες ήτανε χρήσιμες για να μπορούμε
πρακτικά ορισμένα θέματα να τα αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι ουσιώδες να μπορούμε
να τα μεταφέρουμε στα μέλη των συλλόγων μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας ως τακτικών
μελών εδώ, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε όσα μπορέσουμε στους κατοίκους των
περιοχών μας και από την άλλη πλευρά να μεταφέρουμε εδώ τις εισηγήσεις και τις
επιθυμίες των κατοίκων.
Θα προσπαθήσουμε όπως προσπαθούμε όλα τα χρόνια να το κάνουμε με την
μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.
Πάντως ευχαριστώ για την παρουσία σας.
Επίσης θέλω να τονίσω ότι είναι προφανές ότι ο δήμος μας δεν έχει μείνει ουραγός,
όπως δεν έμεινε σε άλλα ζητήματα και σε άλλα θέματα, αλλά προκάλεσε αυτή τη μελέτη
όχι σήμερα, αλλά χθες και είναι προφανές ότι βρισκόμαστε στην κατεύθυνση αυτή, όχι
όπως ήταν η παλιά αντίληψη ο δήμος, θα τα πάρει τα σκουπίδια ο δήμος, θα πετάξει τα
σκουπίδια, που πολύ σωστά είπε η κυρία Προϊσταμένη της υπηρεσίας.
Εμείς διαχειριζόμαστε σήμερα και καλούμαστε όλοι μαζί σε αυτή την πρόκληση να
ανταποκριθούμε.
Αισιοδοξώ και εγώ όπως είπε και ο κύριος Μαγιάκης ότι σε λίγα χρόνια θα μπορούμε
απολογιστικά να πούμε ότι καταφέραμε κάποια πράγματα. Άλλωστε αν το δουλέψουμε
σωστά το σύστημα, δε νομίζω ότι θα επιβαρυνθούν οι δημότες, αλλά αντίθετα θα
κερδίσει ο δήμος, γιατί αν εφαρμοστεί το 150 ευρώ ανά τόνο, μπορούν εδώ επειδή και ο
Αντιδήμαρχος, ο Πρόεδρος της Διαβούλευσης είναι γνώστης του θέματος, του τι
πληρώνει ο δήμος για τη χωματερή και για τα Λιόσια γενικά, αυτό το 150 ανά τόνο με τα
φορτηγά που κινούνται κάθε μέρα προς τα κει, είναι φοβερό ποσόν αν το εφαρμόσουν
και πολύ πιθανόν επειδή έχουμε τέτοια δείγματα, μιλάω γενικά, από τους κυβερνώντες
ότι δεν θα αργήσουμε να το δούμε ψηφισμένο, γιατί δεν καθυστερούν σε αυτά τα
θέματα.
Βεβαίως και εγώ θα ήθελα να υπάρξει συνεργασία πρώτου και δεύτερου βαθμού
αυτοδιοίκησης και εκεί δεν μπορώ να πω ότι αισιοδοξώ, αλλά η κατεύθυνση η δική μας
όμως δεν αλλάζει.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι… γιατί το θέμα βεβαίως είναι, αν χρειαστεί να ψηφιστεί
είμαστε στη σύμφωνη κατεύθυνση, αν όχι και χρειάζεται περισσότερη μελέτη και
ανάλυση, εδώ θα είμαστε να το δούμε.
Εμείς θα μεταφέρουμε στους κατοίκους μας όλο το πνεύμα της μελέτης αυτής και θα
προσπαθήσουμε με το παράδειγμα το δικό μας να το υποστηρίξουμε.
Ευχαριστώ.»
Κα. Ρώτα Μάντυ, Πρόεδρος του Συλλόγου Στούντιο Α :
«Ονομάζομαι Ρότα Μάντη, εκπροσωπώ το σύλλογο του «Στούντιο Άλφα».
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνστάντζο και την κυρία Λουϊζίδου για τη
μελέτη σας και κατ’ επέκταση τη δημοτική αρχή.
Εγώ θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στον κύριο Κωνστάντζο βασικά.
Η πρώτη έχει να κάνει με το εξής: θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή μας είπατε ότι
ουσιαστικά τα στοιχεία τα συλλέξατε εντός ενός έτους, οπότε συνεπάγεται ότι έχετε
κάποια αυτοψία στις περιοχές αυτές, ήθελα να ρωτήσω έχετε λάβει υπόψη ακριβώς τα

20

γεωμετρικά στοιχεία ως προς τους δρόμους κ.λπ.; Γιατί είπαμε ότι τα σημεία αυτά
καταλαμβάνουν και κάποια τετραγωνικά μέτρα. Αν έχετε λάβει υπόψη πχ. ότι κάποιοι
δρόμοι μπορεί να είναι αδιάνοικτοι, δεν έχουνε το απαιτούμενο πλάτος. Το λέω αυτό με
βάση… Δεδομένου ότι το Στούντιο Άλφα αποτελεί μία νεόδμητη περιοχή γενικά και έχει
ακόμα προοπτικές ανοικοδόμησης, ήθελα να ρωτήσω αν έχετε… αν η μελέτη αυτή και
τα στοιχεία αυτά που μας παρουσιάσατε, αν έχουνε λάβει υπόψη τις συνθήκες τις
παρούσες ή αν έχετε λάβει υπόψη τα πιθανά μελλοντικά στοιχεία.
Δηλαδή σε περίπτωση που ανοικοδομηθεί και υπάρχει ουσιαστικά περισσότερη …
υπάρχουνε περισσότεροι κάτοικοι και κατ’ επέκταση και περισσότερη χρήση των
συστημάτων διαχείρισης των αποβλήτων.»
Ο κος Κωνστάντζος παίρνει το λόγο:
«Ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις.
Να ξεκινήσω από τη δεύτερη.
Προφανώς το σύστημα είναι πλήρως επεκτάσιμο, μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή
και να πυκνώσει το δίκτυο όπως υπάρχει στην παρούσα φάση.
Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, θα σας πω ότι έχουμε λάβει 100% τα χαρακτηριστικά
των δρόμων, και όχι μόνο έχουμε περπατήσει τους δρόμους όλους και έχουμε βγάλει
φωτογραφίες ακριβώς τους δρόμους.
Θα σας δείξω πολύ ενδεικτικά… βέβαια νομίζω ότι αυτό το έχετε σαν παραδοτέο αλλά
θα σας δείξω πολύ ενδεικτικά και πολύ γρήγορα, δεν θέλω να… αυτό είναι το
παραδοτέο γιατί σας είπα πριν ότι δεν μιλάμε για ένα παραδοτέο μιλάμε για ένα (……)
σχέδιο.
Αν μου επιτρέπεται λίγο εδώ πέρα και για τις δύο περιοχές. Αυτό είναι ένα παραδοτέο
… Αν δείτε εδώ πέρα λοιπόν, αν πάμε στη Νέα Λέσβο αντίστοιχα και στο Στούντιο, δεν
ξέρω αν βλέπετε εδώ πέρα, έχει καταγραφεί με φωτογραφίες όλη η κάτω πόλη.
Σας κάλυψα;
Έχουμε φωτογραφήσει το κάθε σημείο που είναι ο κάδος και έχουμε και ξέρουμε
ακριβώς πού είναι και τι είναι.
Αυτό δεν είναι απάντηση;»
Συνεχίζει η κα Κατσίλλη δίνοντας τη δική της απάντηση:
«Θέλω να δείτε στο τεύχος 3.2 στη σελίδα 86 και 87 για το Στούντιο και αντίστοιχα
υπάρχει και για τη Νέα Λέσβο.
Η λογική ποια είναι; Στη σελίδα 86 και 87 του τεύχους του 3.2, υπάρχει λογική για το
Στούντιο και αντίστοιχα υπάρχει και άλλο σημείο για τη Νέα Λέσβο.
Κρατήθηκε η βασική θέση των υφιστάμενων κάδων κρατήθηκε, γιατί έχει καταχωρηθεί
στη συνείδηση των πολιτών έχουν καταχωρηθεί οι θέσεις αυτές σαν θέσεις εναπόθεσης
απορριμμάτων.
Τι είπαμε λοιπόν;
Όπου υπάρχει… γιατί είναι καταγεγραμμένα πολύ αναλυτικά στο τεύχος.
Εάν υπάρχει ένας κάδος σύμμεικτων αυτή τη στιγμή 1.100, αυτός όπως είχε πει ο
κύριος Κωνστάντζος θα μειώνεται, θα πάει ας πούμε στα 770, για να προστεθεί ένας
μικρός κάδος βιοαποβλήτων, έτσι; Αποθαρρύνεται και ο κόσμος στο να πετάει πολλά
σύμμεικτα εφόσον θα τους δοθούν σακούλες, καδάκια, για να μπορούν να αρχίσουν να
χρησιμοποιούν τον κάδο των βιοαποβλήτων τον καφέ.
Οι κώδωνες, οι γυάλινοι κώδωνες αν δείτε, δεν ξέρω αν έχει κανείς μπροστά του το
τεύχος αναλυτικά, είναι λιγότεροι. Γιατί θα μπούνε σε πιο αραιά μέσα στην έκταση του
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Στουντίου και το ίδιο αντίστοιχα και στη Νέα Λέσβο έτσι; Δεν είναι παντού. Είναι σε
κάποια σημεία γιατί το γυαλί είναι κάτι που μπορεί να το πάρει και ο άλλος δέκα βήματα
παραπέρα και να το εναποθέσει σε ένα γυάλινο κώδωνα, σε έναν κίτρινο κάδο.
Λοιπόν, όπου υπάρχουν δύο κάδοι σύμμεικτων σήμερα, θα μειωθεί ο ένας. Θα μείνουν
τα 1.100, γιατί πάμε σταδιακά. Να μπει ο κόσμος στη λογική, είναι … αναφέρονται
πολύ, σας το διαβάζω επ’ ακριβώς.
Στα σημεία που υπάρχει τοποθετημένος ένας κάδος συλλογής σύμμεικτος
απορριμμάτων 1.100 λίτρων, θα προστεθεί κάδος, και θα προστεθεί κάδος συλλογής
βιοαποβλήτων, ο κάδος συλλογής σύμμεικτων θα αντικατασταθεί με μικρότερης
χωρητικότητας.
Στα σημεία που υπάρχουν τοποθετημένοι δύο κάδοι συλλογής σύμμεικτων
απορριμμάτων και θα προστεθεί κάδος συλλογής βιοαποβλήτων, ο ένας μόνος από
τους κάδους συλλογής των συμμείκτων θα αντικατασταθεί με έναν μικρότερης
χωρητικότητας.
Και το Πολυτεχνείο έχει φροντίσει και έχει πει ότι στην πορεία και στη συνέχεια λέει: η
συλλογή των ανακυκλώσιμων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται με την χρήση των
υφιστάμενων κάδων και όπου είναι εφικτό θα πραγματοποιείται τοποθέτηση κάδων για
τη συλλογή ανακυκλώσιμου γυαλιού.
Και έχει συνολικά η πρόταση, 22 σύμμεικτους κάδους, γιατί είναι των 770, 16 των 1.100,
είναι ποσοτικοποιημένα, 22 κάδους βιοαποβλήτων των 240 λίτρων, 28 κάδους
ανακυκλώσιμων υλικών των 1.100 και 11 κάδους ανακύκλωσης γυαλιού.
Και οι συνάδελφοι έχουν βάλει… γιατί το συζητήσαμε ότι θα… την εφαρμογή του
πιλοτικού συστήματος πιθανός να προκύψουν τροποποιήσεις της χωρητικότητας των
κάδων για την βελτίωση της κάλυψης των αναγκών της περιοχής, έτσι;
Αλλά σταθμίσαμε, είπαμε το εξής.
Δεν αναστατώνουμε μια περιοχή… θα σας πω κάτι και θέλω… οι συνάδελφοι θα το
ξέρουν σίγουρα και από άλλες… οι κάδοι στο Μαρούσι το βράδυ κάνουνε βόλτες.
Επειδή με ξέρετε και από την πολεοδομία και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, δηλαδή
όλοι θέλουν να ισχύουν τα νόμιμα έξω από την αυλή μας. Το βράδυ λοιπόν η υπηρεσία
αντιμετωπίζει το εξής φαινόμενο. Είναι μία τρέλα και το ξέρετε όλοι.
Οι κάδοι είναι σε κάποια σημεία από αμνημονεύτων χρόνων… βεβαίως έχουμε κάνει
αλλαγές όπου είχαν προστεθεί με παρεμβάσεις κ.λπ., πάρα πολλοί κάδοι και έρχονται
οι κάτοικοι… λοιπόν, το βράδυ τους αφήνει το απορριμματοφόρο στη θέση που είναι και
το πρωί, σε όποιον δεν αρέσει το πρωί σηκώνεται από τις 5:00 – 6:00 και τους
μεταφέρει απέναντι, στην άλλη γωνία και μέχρι που είχαμε στο συνήγορο του πολίτη
παρεμβάσεις για αυτά τα θέματα. Είναι απίστευτο.
Το δεύτερο φοβερό είναι τα μπάζα. Τα οποία μπάζα κανονικά δεν είναι, δεν θα έπρεπε
να τα διαχειρίζεται κανένας δήμος, τα διαχειριζόμαστε άτυπα γιατί κανείς δεν θέλει να
πληρώνει και να αναλαμβάνει ή να τα μεταφέρει βασικά μόνος του. Το βράδυ τα μπάζα
είναι καίρια τακτική, βγαίνουν γύρω στις 4:00 με 5:00 το πρωί. Και είχαμε περιπτώσεις
που ερχόντουσαν οι άνθρωποι σε έξαλλη κατάσταση, διότι δεν φαίνεται ότι τα βάζανε
μακριά από την αυλή τους, τα βάζανε μπροστά σε εισόδους παρκινγκ και έκλειναν τις
εισόδους.
Εδώ λοιπόν τι είπαμε; Γιατί είναι κάτι που μας απασχόλησε κυρία Ρότα πάρα πολύ όταν
συζητάγαμε.
Τι κρατάμε; Δεν αναστατώνουμε μια περιοχή.
Κρατάμε τις βασικές θέσεις, πυκνώνουμε όπου μπορούμε και έχουμε αυξήσει την
πύκνωση, φαίνεται πού ήτανε οι θέσεις και πού πυκνώσαμε, λοιπόν και προσθέτουμε
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στην περιοχή πιο αραιά και τους κάδους για το γυαλί, γιατί και ο καθένας από μας εκεί
δεν χρειάζεται να δώσει λοιπόν κάδο, θα πάρεις μια τσαντούλα από το σπίτι, θα πάρεις
τα μπουκάλια, θα τα βάλεις.
Τα σύμμεικτα τα μειώσαμε. Προσθέσαμε τον κάδο βιοαποβλήτων και εάν χρειαστεί στην
πορεία να προβούμε σε κάποιες αλλαγές χωρητικότητας όταν αρχίσει να το αγκαλιάζει ο
κόσμος περισσότερο το πρόβλημα, θα μπορέσει αυτό να γίνει.
Εντάξει;
Δεν ξέρω αν σας έχω δώσει μια απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε.»
Η κα ΛΟΪΖΙΔΟΥ συμπληρωματικά αναφέρει:
«Ήθελα να τονίσω εδώ, όταν ξεκινάς μία πιλοτική εφαρμογή το σύστημα είναι δυναμικό.
Πρέπει να το αγκαλιάσουμε για να το βελτιώσουμε. Αυτή πρέπει να είναι η προοπτική.
Να μην αρχίσουμε τις μεμψιμοιρίες, δεν το θέλουμε, δε μας κάνει, κ.λπ. Είμαστε εδώ να
το βελτιώνουμε συνεχώς για να το αναπτύσσουμε. Θα υπάρξουν δυσλειτουργίες για
αυτό θα τις λύνουμε.
Είναι μία πρώτη πρόταση πιλοτική εφαρμογή. Δεν είναι δια μαγείας τα λύσαμε όλα.
Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό αλλά στην πορεία βελτιώνονται τα
πράγματα.
Για αυτό θα παρακαλέσω μη βιαστούμε σήμερα από αυτό το σημείο να προχωρήσουμε
λίγο στην όλη συζήτηση ν’ αντιληφθούμε τι πρέπει να κάνει ο δήμος.»
Και συνεχίζει ο κος Χάλαρης Ιωάννης – Προιστάμενος του τμήματος
Προγραμματισμού και Σχεδιασμού Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ο οποίος κάνει
τη δική του παρατήρηση:
«Μία παρατήρηση μόνο. Έχουμε λάβει την χωρικότητα και έχουμε… μπορούμε να πω,
κάνουμε αποκομιδή στους καινούργιους κάδους, έχουμε λάβει υπόψη μας ότι θα
χρειαστούμε και μικρότερου μεγέθους οχήματα. Έχουμε κάνει πρόβλεψη στην
αποκομιδή να χρησιμοποιηθούν μικρότερης διαστάσεων οχήματα για να βελτιώσουμε
την αποκομιδή (……)»
Συμπληρώνει ο Πρόεδρος κος Κόκκαλης Βασίλειος:
«Σήμερα παραλάβαμε και τον καινούργιο στόλο οχημάτων. Καινούργιες πρέσες ,
καινούργιους μύλους, καινούργια απορριμματοφόρα και ανοιχτά, μαζί με μια καινούργια
σκούπα, ένα σάρωθρο, οπότε εκσυγχρονιζόσαστε πάρα πολύ. Τα παρέλαβε σήμερα ο
κύριος Δήμαρχος. Εκσυγχρονίζεται πάρα πολύ ο στόλος των οχημάτων του δήμου και
πιστεύουμε ότι ίσως είναι και ο καλύτερος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αττική.»
Κος Μακρυγιάννης, εκπρόσωπος του συλλόγου Νέας Λέσβου:
«Καταρχήν καλημέρα σας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για μία ακόμη πρωτοβουλία που έλαβε
για το καλό όλων μας μες στην πόλη μας.
Φυσικά την κυρία Λοϊζίδου για την πλήρη ενημέρωση που μας έκανε στο θέμα αυτό.
Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Λοϊζίδου. Σχετικά με την ενημέρωση ερωτώ, δε το
γνωρίζω, να με ενημερώσετε θα ήθελα: έχει ξεκινήσει ενημέρωση όλων των σχολείων
πανελλαδικά στο θέμα αυτό;»
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Η κα. Λοϊζίδου απαντάει:
«Γίνονται αποσπασματικές κινήσεις, μπορώ να πω ότι η πολιτεία και οι περιφέρειες
γενικά έχουνε διαθέσιμους πόρους για αυτά τα έργα της ενημέρωσης δηλαδή. Δεν
μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, για αυτό λέω ότι η τοπική
αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού θα πάρει τις ευθύνες και να κάνει τις δικές της
ενημερώσεις.
Εμείς όταν υλοποιούσαμε το πρόγραμμα εδώ στο Μαρούσι για την ανακύκλωση,
περάσαμε όλα τα σχολεία για να ενημερώσουμε για την ανακύκλωση. Αυτό πρέπει να
κάνουμε και όχι μόνο στα σχολεία, πόρτα – πόρτα. Αυτό κάνουμε σε όλους τους δήμους
που δουλεύουμε, πόρτα – πόρτα. Και λέω ότι μόνο με αυτό τον τρόπο αρχίζει να
ενημερώνεται ο πολίτης και να αντιλαμβάνεται. Τα κονδύλια για την ενημέρωση πρέπει
να είναι σημαντικά, για να πετύχει η ανακύκλωση. Διαφορετικά χωρίς ενημέρωση σας
λέω καλύτερα να μη το ξεκινήσετε.»
Πάνω σε αυτό ο Πρόεδρος αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει από το δήμο ένα πρόγραμμα
ενημέρωσης για τα σχολεία όσον αφορά την ανακύκλωση. Θα βγει στη δημοσιότητα
εντός των ημερών και θα είναι αυτό που είπατε και εσείς, πλήρη ενημέρωση στους
μαθητές, θα μπούνε κάδοι στα σχολεία όσον αφορά την ανακύκλωση. Ενημέρωση και
από κει και πέρα θα φανεί εντός των ημερών.
Κος Σταμέλλος Δημήτριος εκπρόσωπος του συλλόγου «Πολιτιστικός–
Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος του Νέου Αμαρουσίου» :
«Ευχαριστούμε όλους τους παράγοντες, Πολυτεχνείο, υπηρεσίες για το σχέδιο και τη
μελέτη που έχει γίνει και την ενημέρωση που μας έγινε.
Εμείς θέλουμε να κάνουμε βασικά απάνω σε αυτά που διαβάσαμε και με τις εμπειρίες
που έχουμε μερικές παρατηρήσεις, απόψεις και ελπίζω και στην πορεία να έχουμε
κάποια συνεργασία. Καταρχήν παίρνοντας αφορμή τους εξωτερικούς συνεργάτες για
την ενημέρωση και την άποψη ο ρυπαίνων πληρώνει κ.λπ., είναι μία καθαρή ερώτηση
εάν αυτό θα επιβαρύνει τους πολίτες του Αμαρουσίου και γενικότερα ή όχι. Ούτως ή
άλλως γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ας πούμε ότι ο δήμος μια σειρά εργασίες τις κάνει με
εξωτερικούς συνεργάτες και δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα αυξηθεί περισσότερο και από
την άλλη μεριά, ποιος είναι ο ρόλος της κεντρικής διοίκησης του κράτους στη
χρηματοδότηση πλέον όλων των αναγκών αυτών του δήμου, που με την
υποχρηματοδότηση και τη μη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων στο δήμο και από
την άποψη της χρηματοδότησης και από την άποψη του σχεδιασμού. Βεβαίως υπάρχει
η σχετική νομολογία και νομοθεσία ευρωπαϊκή και ελληνική που βάζει όλους αυτούς
τους στόχους και μακάρι να είχαμε την δυνατότητα σαν σύλλογος και σαν άτομα να
μπορέσουμε να τα μελετήσουμε όλα αυτά τα πράγματα καλύτερα και να μπορέσουμε να
συμβάλουμε. Θα ήθελα όμως μία γενικότερη τέτοια τοποθέτηση σχετικά με τον κεντρικό
σχεδιασμό για την διαχείριση των αποβλήτων και την εκμετάλλευση βεβαίως. Πάω
παρακάτω, σε προσωπικές προτάσεις και ιστορίες. Καταρχήν για τα κλαδέματα. Τα
κλαδέματα αυτή τη στιγμή ας πούμε χρησιμοποιεί ο δήμος βαριά μηχανήματα για να
σηκώσει κλαράκια, για να τα μεταφέρει με άλλα βαριά μηχανήματα στο χώρο
διαχείρισης και ούτω καθεξής. Όταν υπάρχει τεχνολογία που μπορείς με… ο πιο μικρός
γεωργός ας πούμε έχει ένα μηχανάκι που τα σπάει και τα κάνει πριονίδι τέλος πάντων.
Και μάλιστα στο σημείο που έχουνε παραχθεί τα κλαδέματα όλα αυτά. Επιπλέον αυτή
τη στιγμή ο δήμος, άμα του πεις του δήμου έλα έχω στο τάδε οικόπεδο κλαδέψει, θα το
μαζέψει, ένα αυτό, έλα να τα πάρεις, όχι λέει πρέπει να τα βγάλεις έξω.
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Αυτό θα συνεχιστεί; Υπάρχουν ζητήματα (…) και τέτοια εδώ.»
Απάντηση δίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Κόκκαλης:
«Όσον αφορά τα κλαδέματα που είπατε μέσα στα σπίτια, για να τα βγάζουν έξω. Αυτό
γίνεται γιατί μπορούν να δημιουργηθούνε παρεξηγήσεις πολλών ειδών. Και για αυτό
λοιπόν επειδή δεν μπορεί να επέμβει ο δήμος ή οι υπάλληλοι μέσα σε οικόπεδα άλλων,
για αυτό τους λες να τα βγάλουν έξω. Αφενός μεν δεν είναι ασφαλισμένος ο
εργαζόμενος που θα μπει μέσα και δεύτερο μπορεί να δημιουργηθούνε πολλές
παρεξηγήσεις. Έτσι; Οπότε μακριά από μας αυτές οι παρεξηγήσεις. Πάμε σε ένα
δεύτερο. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, δεν ξέρω τι εννοείτε, σας λέω τι εννόησα εγώ.
Πάμε λοιπόν σε ένα δεύτερο, όσον αφορά για τη χρηματοδότηση δεν επιβαρύνεται
καθόλου ο δημότης του Αμαρουσίου, αφού έχει γίνει πρόταση για χρηματοδότηση από
το ΕΣΠΑ, έχουνε κάνει, μας έχουν απαντήσει ότι έχουνε κάνει δεκτή την αίτηση. Το τι
μέλλει γενέσθαι και τι θα γίνει στην πορεία, περιμένουμε. Είναι πιλοτικό το πρόγραμμα
και όλα αυτά είναι μέσω ΕΣΠΑ, έτσι; Ο δημότης Αμαρουσίου δεν θα χρεωθεί τίποτα,
ούτε σε δημοτικά τέλη, αυτό είναι δεδομένο, ούτε να πληρώσουμε από τον
προϋπολογισμό για αυτά που παίρνουμε, κάδους, ιστορίες και χίλια δυο. Αυτό είναι
μέσω ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση. Συνεχίζουμε, ό,τι θέλετε. Ερώτηση;»
Ο κος Σταμέλλος συνεχίζει:
«Ευχαριστώ. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω τώρα. Σχετικά με τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον, γιατί για το περιβάλλον μιλάμε βέβαια, από τα κέντρα, τα πράσινα σημεία
και (…) κέντρα διαχείρισης ή και επεξεργασίας (….). Πουθενά δεν αναφέρεται, πουθενά
λέω με κάθε επιφύλαξη, ένας υγειονομικός έλεγχος όλης της διαδικασίας και των
εργαζομένων που εμπλέκονται με αυτά τα πράγματα, έτσι; Δηλαδή αν θα υπάρχει ένας
γιατρός εργασίας, αν θα υπάρχει ένας μηχανικός ο οποίος θα ελέγχει ας πούμε εάν είναι
τοποθετημένα σωστά, εάν δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, σε ποιους χώρους γίνονται,
όλα αυτά τα πράγματα. Κάτι που στα λόγια βέβαια έχουν ειπωθεί διάφορες περιπτώσεις
τέτοιες αλλά στην πράξη δεν έγιναν. Υπάρχουν υλικά όπως το χαρτί, το οποίο όπως
μας είχε πληροφορήσει και ο Αντιδήμαρχος κάποια στιγμή, αν βραχεί είναι άχρηστο.
Πάει, από ανακυκλώσιμο πάει στο κοινό σκουπίδι σήμερα. Αύριο ελπίζουμε στα
βιοαπόβλητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα υλικά, τα μέσα, από τους κάδους μέχρι τα
μηχανήματα, μέχρι τα σημεία συγκέντρωσης και αυτό… πρέπει να είναι διασφαλισμένα.
Αυτή τη στιγμή παραδείγματος χάρη στο κέντρο συλλογής που είναι στη Μεσογείων
υπάρχει μια διασπορά ποντικιών γύρω – γύρω στην περιοχή. Και μία αφορμή είναι αυτό
απ’ ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, αυτά. Δεν θα πω τώρα περισσότερα.
Ευχαριστώ.»
Κος Κόκκαλης:
«Καταρχήν κύριε Σταμέλλο ο δήμος έχει και γιατρό εργασίας και σύμβουλο ασφάλειας,
τεχνικό σύμβουλο. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν χρειάζεται τώρα, είναι χρόνια αυτή η
ιστορία. Προηγουμένως είπατε και κάτι άλλο και ξέχασα να στο πω όσον αφορά τον
κλαδοκόφτη που είπατε. Σύμφωνοι, αλλά αν ο κλαδοκόφτης πρέπει να ξέρετε ότι
λειτουργεί με 100 ντεσιμπέλ, αν τον βάζαμε στα σπίτια με δεδομένο ότι ξεκινάνε 7:00 η
ώρα οι εργαζόμενοι και δούλευε μετά το μεσημέρι σε μια… αυτό μπορεί να γίνεται στο
εξωτερικό που έχει συνήθως σε περιοχές που είναι αραιοκατοικημένες και όχι αυτό που
γίνεται εδώ πέρα που είναι μια πολυκατοικία δίπλα στην άλλη κολλητά και αν πιάσουμε
και βάλουμε τον κλαδοκόφτη δίπλα σε μια πολυκατοικία το πρωί με 100 ντεσιμπέλ,
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αφενός μεν είναι και στενοί οι δρόμοι και έτσι είχανε γίνει, μικρά τα πεζοδρόμια για να
ανέβει ο κλαδοκόφτης επάνω και άμα ξεκινήσει και δουλεύει, διαθέτει κλαδοκόφτη ο
δήμος Αμαρουσίου, θα γινότανε, θα μας έπαιρναν με τις πέτρες. Ευχαριστώ.»
Συνεχίζει ο κος Σταμέλλος:
«Αν μου επιτρέπετε ακόμα ένα θέμα που το ξέχασα; Ένα θεματάκι.
Σχετικά με τις επιχειρήσεις οι οποίες πιστεύω ότι πρέπει να έχουνε δικό τους σύστημα,
πόρους διαχείρισης, μάλλον συγκέντρωσης των σκουπιδιών και ανάλογη διαχείριση.
Δηλαδή δεν μπορεί ένα μεγάλο συγκρότημα, ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα που
υπάρχει αυτή τη στιγμή ιδιωτικό, να βγάζει τα απόβλητά του και τα σκουπίδια του στο
απέναντι πεζοδρόμιο που είναι τα σπίτια πχ. ας πούμε ή οτιδήποτε.
Και αυτό εννοώ. Υπάρχουνε και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες ας πούμε έχουνε
εξειδικευμένα απόβλητα. Δηλαδή όπως είπατε το χαρτί ή εργοτάξια, σούπερ μάρκετ,
κ.λπ. Και αυτά ας πούμε, θα πρέπει ας πούμε να γίνει πιστεύω, εξειδικευμένη
παρέμβαση αλλά ατομική τέλος πάντων, για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά συγκεκριμένες
μελέτες.
Ευχαριστώ.»
Κος Πάντος Παναγιώτης, εκπρόσωπος του συλλόγου Πολυδρόσου:
«Καλημέρα και από μένα σε όλους και σε όλες τις κυρίες.
Πάντος Παναγιώτης, Πρόεδρος του συλλόγου Πολυδρόσου που είναι η πολεοδομική
ενότητα 13 του Αμαρουσίου, σε μια σειρά από 18 (….) , μαζί με το ΟΑΚΑ.
Θέλω να πω μερικά πράγματα σε μια γενικότερη τοποθέτηση, ξεκινώντας από μία της
έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία είδε το φως της δημοσιότητας στις αρχές του
Ιανουαρίου που μας πέρασε, η οποία περιγράφει ότι όσο δεν λύνεται το πρόβλημα των
χωματερών είναι δύσκολο να αποδώσουν οι επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων και να
πραγματοποιούν δυνατότητες απασχόλησης στον τομέα και προτείνει, αυτό που είπαμε
ο ρυπαίνων πληρώνει, δηλαδή ότι καταλήγει ως ανεπεξέργαστο και μη διαλεγμένο το
σκουπίδι στις χωματερές, να επιβαρύνεται και από αυτό το έσοδο να χρηματοδοτούνται
όλες οι δράσεις για την διαλογή στην πηγή.
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που έχει είναι ότι η Ελλάδα κατατάσσεται 7η από το τέλος
των καινοτόμων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα στερείται ακόμα ενός
ξεκάθαρου και στρατηγικού πλαισίου για την υποστήριξη της υλοτομίας και των
οικολογικών βιομηχανιών. Η παρατεταμένη επιδείνωση της οικονομίας καταδικάζει σε
αποτυχία οποιαδήποτε προσπάθεια συστηματικής χρηματοδότησης και αναφέρει ότι η
Ελλάδα δεν έχει επικυρώσει μια σειρά από πρωτόκολλα και διεθνείς συμφωνίες για το
περιβάλλον, γεγονός όπως επισημαίνεται υπονομεύει την εφαρμογή της
περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας ακόμα και εντός της ένωσης.
Από τις βασικότερες προσκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και έχει ειπωθεί
εδώ στη προηγούμενη συζήτηση είναι η έλλειψη ενημέρωσης και πληροφόρησης. Και
απ’ ό,τι είδα η μελέτη έχει ένα μεγάλο κόστος ανά κάτοικο για αυτό, γιατί είναι 5 ευρώ
ανά άνθρωπο για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Για να καταλάβουν όλοι τι σημαίνει
διαλογή στην πηγή.
Αυτό το φαινόμενο πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης για να
προβλεφθούνε συγκεκριμένοι πόροι και τρόποι για να ενημερωθεί ο πολίτης, ο δημότης
του Αμαρουσίου.
Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας είναι υπόχρεη να εφαρμόσει
και να ενσωματώσει το δίκιο όλες τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες και οδηγίες που έχει
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δημιουργήσει και επικυρώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλες ευρωπαϊκές
διοικητικές αρχές με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τα απόβλητα των
πολιτών.
Μέχρι σήμερα έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις σχετικά με την εκπόνηση του
Εθνικού Σχεδιασμού, μόνο που δεν έχουμε πετύχει τους στόχους. Και αυτό είναι το
οξύμωρο.
Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα μια σαφής πολιτική
γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Διότι και εδώ πέρα ακόμα στο σχέδιο, πηγαίνουμε
πάρα πολύ… το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Αμαρουσίου σε μια πόλη
100.000 κατοίκων όπως ειπώθηκε, πάμε σε δύο «εύκολες γειτονιές», αμιγούς κατοικίας
περισσότερο, έχουμε άλλες δραστηριότητες πολύ πιο βαριές, όπως προανέφερε και ο
κύριος Σταμέλλος, που υπάρχουνε μεγάλα συγκροτήματα εμπορικά, κυρίως εμπορικά ή
και από κάτω το ΟΑΚΑ, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση μέσα στην πόλη και θα
ήθελα να ξέρω πότε θα είναι το τοπικό σχέδιο του Αμαρουσίου ολόκληρο, που να
περιλαμβάνει όλο αυτό, χρονικά όλες τις πολεοδομικές ενότητες και πώς θα
αντιμετωπιστεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης – προβολής, μαζί με αυτό που επισήμανε
στην αρχή ο κύριος Μαγιάκης περί των πράσινων σημείων που ήδη στην εισήγησή του
ο κύριος Αγγελουδάκος μας είπε ότι δεν επιλέγουμε της λεωφόρου Κύμης, αλλά
σκεφτόμαστε για το ΧΕΥ στη διασταύρωση της οδού, της λεωφόρου Κηφισίας .
Τα τρία δηλαδή ερωτήματα που έχω συνολικά είναι, το ολοκληρωμένο σχέδιο για το
Μαρούσι. Γιατί πάμε τόσο διστακτικά, με δύο πολεοδομικές ενότητες ενώ έχουμε τη
τεχνογνωσία φαινόμαστε καθυστερημένοι και πώς θα αντιμετωπιστούν οι άλλες πιο
βαριές χρήσεις μέσα στην πόλη και το πρόγραμμα εκπαίδευσης και προβολής.
Ευχαριστώ πολύ.»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απαντάει:
«Κύριε Πάντο, εδώ σας είπαμε προηγουμένως γιατί πάμε με δύο πολεοδομικές
ενότητες. Δεν κατάλαβα, το ότι έχουμε καταθέσει αίτηση για χρηματοδότηση και μας
είπανε ότι δεχτήκανε την αίτηση. Δεν μας είπανε ούτε ότι έχουνε δεχτεί τη
χρηματοδότηση, ούτε ότι έχει γίνει οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν εκ των πραγμάτων πρέπει
να βάλουμε με βήματα αργά, σταθερά και όχι να πούμε ότι είπαμε για όλο το Μαρούσι,
ζητήσαμε τόσα, έγιναν τόσα και τέτοια.
Πάμε με σταθερά βήματα και να δούμε αν θα γίνει δεκτή η χρηματοδότηση και να
προχωρήσουμε.»
Ο κος Μαγιάκης συμπληρώνει:
«Η απάντηση στο ερώτημά σου κύριε Πάντο, είναι ότι αυτή τη στιγμή το Πολυτεχνείο
έχει προϋπολογίσει ότι για τη συνολική εφαρμογή σε όλη την πόλη αυτού του μειωμένου
κατά την άποψή μου σχεδίου έχει έναν προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Το σύνολο.
Μας το επιβεβαίωσε αυτό και η κυρία Λοϊζίδου, για το σύνολο της πόλης.
Αυτό στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Αντιδήμαρχος, είναι η πρόταση που έχει γίνει προς
το πράσινο ταμείο για τα βιοαπόβλητα, είναι ύψους 350.000 εάν δεν κάνω λάθος.
492.000, δεν έβαλα το ΦΠΑ μέσα.
Λοιπόν, άρα ισχύει αυτό που έχουμε πει από την αρχή. Ότι δηλαδή η χρηματοδότηση
για την εφαρμογή τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων και στο δήμο
Αμαρουσίου αλλά και συνολικά σε όλη τη χώρα υπολείπεται (….).»
Ο κος Πάντος συνεχίζει το ερώτημά του:
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«Με την προβολή – εκπαίδευση που μέχρι τώρα το αντιμετωπίσαμε ότι θα κάνουμε οι
σύλλογοι. Εδώ θέλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο γενικά.
Στο σημείο αυτό ξεκινάει ένας διάλογος προκειμένου να καλυφθεί ο Πρόεδρος του
συλλόγου Πολυδρόσου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Φυσικά θα υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο.
Είπαμε αυτές είναι οι προκαταρκτικές συζητήσεις. Εκ των πραγμάτων θα υπάρχει
σχέδιο και ενημέρωση για τους κάτοικους και για τους πολίτες, για να ξέρουνε πώς θα
χειριστεί να μην (….).»
Κος ΠΑΝΤΟΣ:
«Να διευκρινίσουμε κάτι αυτού.
Είπε ο κύριος Μαγιάκης ότι είναι 390.000 για τις πολεοδομικές ενότητες. Ποιο ποσοστό
έχει αυτό μέσα για την εκπαίδευση και την προβολή του σχεδίου;»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Θα μας το πει τώρα δύο λεπτάκια η διευθύντρια.»
Κος ΠΑΝΤΟΣ:
«Διότι αν πάτε στην έκθεση που έχει το Πολυτεχνείο, μάλλον στη μελέτη, είναι το πιο
αυξημένο ποσό αν δεν κάνω λάθος… διορθώστε με κύριε Κωνστάντζο ή κυρία…»
Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΣ:
«Καταρχάς να πούμε ότι στην πρόταση δυστυχώς του ΥΠΕΠΕΡΑ έδινε πλαφόν 1% του
προϋπολογισμού για δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Αλλά περιμένουμε και
αναμένουμε τώρα για να βρούμε και άλλες προτάσεις, άμεσα. Δηλαδή τους επόμενους
ξέρω γω ένα – δύο μήνες θα μπούνε και οι υπόλοιπες και να προσπαθήσουμε να
βάλουμε και τα υπόλοιπα κονδύλια μέσα στις δράσεις μας.»

Κα ΛΟΪΖΙΔΗ:
«Να προσθέσω και εγώ, ξέρω από την Περιφέρεια αλλά και τον ΕΔΣΝΑ ότι έχουνε
κονδύλια που θα θελαν να κάνουν οριζόντια την ενημέρωση στους πολίτες άρα και
εκεί… δηλαδή θα έχουμε από πολλαπλούς φορείς χρηματοδοτήσεις για την ενημέρωση.
Αυτό που θα τονίσω οποιαδήποτε χρηματοδότηση γίνει από το ΥΠΕΠΕΡΑ, από το
Υπουργείο, Περιφέρεια, κ.λπ., πρέπει να έχουμε τα έργα τελειωμένα, χωροθετημένα.
Επιμένω σε αυτό, διότι δεν θα τα εγκρίνουν διαφορετικά. Υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός
μεταξύ των δήμων, τα κονδύλια είναι πολύ περιορισμένα. Πόσο είναι το ΥΠΕΠΕΡΑ;
270.000.000 και 10.000.000 είναι για τους δήμους για μικρές δράσεις. Είναι πολύ μικρές
οι χρηματοδοτήσεις για αυτό πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Να τελειώνουμε με το
τι θέλουμε να κάνουμε στο δήμο για να μπορούμε να υποβάλλουμε και να έχουμε τύχη
για χρηματοδότηση. Πρέπει να είναι κλειστό το σύστημα. Αν δεν έχουμε… απλώς είναι
άσκηση επί χάρτου δεν θα πάρουμε λεφτά. Και αυτό, μπήκε το πολιτικό δεν μπήκε για
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άλλο λόγο το πιλοτικό. Πάμε σε εφαρμογή και βλέπουνε αυτοί που θα εγκρίνουν τα
σχέδια ότι έχουμε κάτι ποσοτικοποιημένο που θα το εφαρμόσουμε.
Αν λέγαμε έτσι γενικά και αόριστα, δεν θα είχαμε χρηματοδότηση.
Ευχαριστώ.»
Ο κος Κοσμίδης Δημήτριος εκπρόσωπος του συλλόγου Ποντίων Αμαρουσίου
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ»:
«Καλημέρα σας.
Ονομάζομαι Δημήτριος Κοσμίδης, εκπροσωπώ το σύλλογο Ποντίων Αμαρουσίου Νίκος
Καπετανίδης. Δεν θέλω να κάνω ερωτήσεις. Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους κυρίους, τον κύριο και την κυρία που ήρθαν από το Πολυτεχνείο να ,ας
ενημερώσουν για το πιλοτικό για το Μαρούσι, όπως και το δήμο για την πρωτοβουλία
αυτή.
Εγώ θα ήθελα να κάνω μία πρόταση.
Λόγω της δουλειάς μου ως αυτοκινητιστής το σημείο των συγκομιδών μετάλλου και
χαρτιού ή μικρότεροι κάδοι να μαζεύονται γρηγορότερα ή μεγάλοι αλλά το βασικό είναι
να μαζεύονται γρήγορα. Γιατί αυτό όταν μένει έστω και μία μέρα παραπάνω, ο κάδος
την επόμενη μέρα θα είναι τουμπαρισμένος για να βγούνε στα σίδερα, μέταλλα,
τηλεοράσεις και όλα αυτά.
Αυτή την πρόταση θέλω να κάνω. Να μαζεύονται όσο το δυνατόν συντομότερα αυτά τα
υλικά.
Τα υπόλοιπα μπορούν να μείνουν και λίγο παραπάνω.»
Πρόεδρος Επιτροπής:
«Αυτό έχει δρομολογηθεί να γίνεται σε καθημερινή βάση. Τώρα εντάξει θα υπάρχουνε
και (……..).»
Το λόγο παίρνει ο κ. Νησιώτης Αθανάσιος, Πρόεδρος του Εξωραϊστικού
Συλλόγου Σορού – Λάκκας – Κόττου:
«Σίγουρα ο σύλλογός μας θα βοηθήσει όλη αυτή τη κατάσταση, θα προσπαθήσουμε να
ενημερώσουμε τον κόσμο να πειθαρχήσει σε αυτά που πρέπει, αλλά θέλω να σας κάνω
μία ερώτηση και ιδιαιτέρως στον Αντιδήμαρχο τον κύριο Κόκκαλη.
Τι θα πούμε στους κατοίκους και ειδικώς στους γείτονες στο Παλιό Αμαξοστάσιο κύριε
Κόκκαλη; Μετά από 25 χρόνια ταλαιπωρίας αυτοί οι άνθρωποι, που φάγανε τη βρώμα
της ζωής τους και τη φασαρία, θα τους πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν θα γίνει πράσινο
και χώροι άθλησης ήπιας μορφής και ότι θα έχουμε πάλι, θα μπαίνουν τα αυτοκίνητα να
βγάζουν τα απορρίμματα και οτιδήποτε άλλο;
Αυτή είναι η ερώτησή μου και θέλω να μου απαντήσετε αν είναι δυνατόν. Σας
ευχαριστώ πολύ.»
Απάντηση στο θέμα δίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής:
«Καταρχήν ένα λεπτό κύριε Νησιώτη, είδατε ότι ο χώρος του Παλιού Αμαξοστασίου έχει
αδειάσει από τα απορριμματοφόρα, εντός των ημερών φεύγουνε και οι κάδοι από κει.
Υπάρχει δέσμευση της διοίκησης ότι θα γίνει χώρος… πάρκο εκεί πέρα.
Τώρα όσον αφορά αυτό που με πληροφόρησε η υπηρεσία όσον αφορά το μέγεθος του
πράσινου σημείου είπε ότι είναι πολύ μικρό και δεν θα έχει βρωμιά και οτιδήποτε, σε
κάθε περίπτωση όμως επειδή δεν θέλουν να δημιουργούνται προβλήματα καταρχήν με
τους κατοίκους ή με οποιονδήποτε, στην διάθεσή σας είμαστε και για αυτό το λόγο
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ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα, να μας προτείνετε ένα άλλο σημείο το οποίο μπορεί να γίνει
και δεν έχουμε καμία αντίρρηση να μην είναι κοντά σε σπίτια και σε οτιδήποτε, έτσι;»
Ο κος Νησιώτης συνεχίζει και ακολουθεί διάλογος:
«Μετά από τόσες υποσχέσεις, οι κάτοικοι εκεί και όλοι οι κάτοικοι αλλά ιδιαιτέρως αυτοί
που γειτονιάζουνε με το αμαξοστάσιο έχουνε τέλος πάντων μετά κάποιες ελπίδες ότι
επιτέλους αυτός ο χώρος θα γίνει αυτό που είχαμε υποσχεθεί.
Υπάρχουν άλλοι χώροι. Και απέναντι ο άλλος χώρος που είναι, νομίζω ότι είναι
κατάλληλος, απέναντι από το αμαξοστάσιο.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Ουδεμία αντίρρηση, ουδεμία αντίρρηση, δε το συζητάμε, ουδεμία αντίρρηση, δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ δεν (…) τα σημεία και ήρθαμε εδώ να πούμε ότι αυτά
είναι τα σημεία και τέλειωσε. Για αυτό ήρθαμε για να συζητήσουμε, λέτε ότι αυτό το
σημείο δεν κάνει… εμείς, η δέσμευση της διοίκησης είναι ότι θα γίνει πάρκο, άδειασε ο
χώρος, από κει και πέρα αν προτείνετε τον απέναντι χώρο να γίνει στον απέναντι χώρο.
Καμία αντίρρηση, δεν έχουμε κανένα θέμα.»
Κος ΝΗΣΙΩΤΗΣ:
«Γιατί ο κόσμος το έχει πιστέψει πλέον ότι αυτός ο χώρος εκεί θα γίνει πράσινο και
ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Καμία αντίρρηση, δε το συζητάμε.
Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει μεγάλος… πόσα τετραγωνικά είναι το μικρό το
πράσινο σημείο;»
Κος ΝΗΣΙΩΤΗΣ:
«Δεν είναι μικρό, είναι μεσαίο.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Ποιο; Μεσαίο το (…);»

Κα Κατσίλλη:
«Ναι, να πω κάτι γιατί ήταν για κέντρο εκπαίδευσης.
Δεν αλλάζει, ο χώρος αυτός είναι μεγάλος. Ένα μικρό πράσινο σημείο το οποίο
προσέξτε, έχει μόνο ανακυκλώσιμα καθαρά υλικά. Σκεφτείτε κάδους μεγάλους με
ανακυκλώσιμα καθαρά, για ρούχα, για παιχνίδια, για μικρά έπιπλα. Καθαρά. Δεν έχει
σύμμεικτα καθόλου. Αυτό θα μπορούσε να είναι σε ένα σημείο αυτού του χώρου, θα
σας ξαναπώ γιατί αν αρχίσουμε το ότι ο καθένας… ξαναπάμε στη λογική που έλεγα
πριν. Δηλαδή δουλεύω 29 χρόνια. Όλοι θέλουν (…) έξω από την αυλή τους. Μιλάμε το
πράσινο σημείο, το είπαν και οι συνάδελφοι από το Πολυτεχνείο, δεν έχει καμία σχέση
με χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων που έχει σύμμεικτα, δεν έχει καμία σχέση με
αυτό.
Ο χώρος μπορεί να είναι πράσινο και σε ένα σημείο αυτού, μπορεί να είναι πολύ μικρό
το πράσινο σημείο, μέχρι 250 μέτρα, έτσι; Από 50 μέχρι 250 μέτρα, να μπούνε οι κάδοι
κάτω από ένα στέγαστρο για να μπορούν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να φέρουν

30

ειδικά ανακυκλώσιμα υλικά, δεν ξέρω κυρία Λοϊζίδου αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε
αυτό, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το χώρο, που είναι το ένα από τα
τέσσερα μέρη που χωρίζονται από το Σταυρό Αττικής Οδού και Κηφισίας.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει επειδή η κυρία Κατσίλλη το λέει πολύ ωραία, το πιστεύω
και εγώ αυτό, συμφωνώ μαζί της, αλλά επειδή είναι επιβαρυμένη η περιοχή, δε το ξέρει
αυτό η κυρία Κατσίλλη, 25 χρόνια το δικό σας, επειδή είναι σεβαστές πάρα πολύ οι
ιδέες, η πρότασή σας και έτσι κι αλλιώς ο χώρος ο απέναντι, δηλαδή είναι απόσταση 3
μέτρα ο ένας από τον άλλο, δεν έχουμε καμία αντίρρηση να εξεταστεί από την υπηρεσία
και να προταθεί ο χώρος που είναι ακριβώς απέναντι, που τα χωρίζει ο δρόμος.
Δεν έχουμε καμία αντίρρηση κύριε Νησιώτη, προς Θεού μη γίνονται παρανοήσεις έτσι;
Σε κάθε περίπτωση.»
Το λόγο παίρνει η κ. Μπογδάνου, εκπρόσωπος του συλλόγου «ΑΘΜΟΝΕΩΝ»:
«Θα ήθελα να πω το εξής, ότι σαν σύλλογος μπορεί κύριο μέλημά μας … να είναι κύριο
μέλημά μας η διατήρηση των παραδόσεων, των θεσμών, των ηθών και των εθίμων της
πόλης μας, αυτό όμως δεν μας καθιστά ανεύθυνους σε ό,τι αφορά την βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μας.
Η οικονομικοτεχνική μελέτη του ΕΜΠ που μας δόθηκε, κατά την άποψή μου είναι πάρα
πολύ καλή, γιατί έχει αγγίξει όλες τις παραμέτρους που αφορούν πληθυσμιακές,
περιβαλλοντικές, κλιματολογικές κ.λπ., συνθήκες των περιοχών της πόλης μας. Αυτών
των δύο περιοχών που έχουν προταθεί για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος
της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Θα κάνω λοιπόν δυο – τρεις προτάσεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, πείτε το όπως
θέλετε, απλώς να σημειωθούν και να τις έχετε υπόψη σας σε ό,τι αφορά ότι
προηγουμένως που αναφέρθηκε η κυρία Χαλιώτη για την χωροθέτηση και τοποθέτηση
των κάδων. Καλό θα ήτανε να παγιωθεί η θέση όπου θα τοποθετηθούν, γιατί αν θα
δούμε στη μελέτη που μας έχετε δώσει, στη σελίδα 59, στο Α’ τεύχος, τελευταία εικόνα
72, είναι άναρχα τοποθετημένοι οι κάδοι και να επωφελείται η ζωή και των περαστικών
αλλά και των οδηγών. Οπότε αν υπάρχει (…..) κάποια Πι ή γίνουν κάποιες εσοχές όπου
μπορεί να γίνουνε στα πεζοδρόμια, να τοποθετηθούν αυτοί οι κάδοι και να μην υπάρχει
πρόβλημα.
Επίσης αναγκαίο είναι να πλένονται οι κάδοι κάθε δεκαπενθήμερο και κυρίως τις
θερινές, την θερινή περίοδο όπου εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της υγείας
των κατοίκων της πόλης μας.
Επίσης είπαμε, ναι να γίνει ενημέρωση, να γίνει ενημέρωση στα σχολεία, μέσω των
σχολείων, στους κατοίκους, παντού, με αφίσες, με πανό, με διαφημιστικά σποτ και
τέτοια. Όμως εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή των προϊσταμένων της
καθαριότητας, να γίνει ενημέρωση και στο προσωπικό, γιατί έχουμε παρατηρήσει πάρα
πολλές φορές να γίνεται γρήγορα – γρήγορα η περισυλλογή των απορριμμάτων, να
σηκώνεται ο κάδος, να μπαίνει πίσω από το αυτοκίνητο και μετά να πετιέται ο κάδος
κάτω μισοάδειος, μισογεμάτος, με αποτέλεσμα μια – δυο – τρεις φορές ο κάδος πλέον
καθίσταται άχρηστος τελείως. Για αυτό και πρότεινα στην αρχή – αρχή να υπάρχει η
χωροθέτηση ούτως ώστε να το βάζουνε ανάμεσα σε αυτά τα δύο Πι, κάπου, ούτως
ώστε και να μην τον πετάνε έτσι.
Και… δε νομίζω, δε θέλω να σας κουράσω άλλο.
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Τα σπουδαιότερα νομίζω τα έχω πει. Να ευχηθώ λοιπόν… α, πριν κλείσω, ναι, ναι, πριν
κλείσω, σύμφωνα με ό,τι γράφετε στο Β μέρος, στο Β τόμο ας το πούμε έτσι της
μελέτης, στην σελίδα 104, στις χρηματοδοτήσεις.
Θα σταματήσω μόνο στην πρώτη, στα ανταποδοτικά τέλη και εδώ να ευχηθώ εφόσον
το 80% θα καλυφθεί μέσω ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών πόρων, το 20% που
πρέπει να βάλει ο δήμος μας να μην χρειαστεί να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη για να
μπορέσει να ανταποκριθεί στο κόστος και της αγοράς των αρμοδίων
απορριμματοφόρων που απαιτούνται για την περισυλλογή των απορριμμάτων αυτών
και για την πρόσληψη του προσωπικού.
Κλείνοντας να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε και να ευχηθώ η εφαρμογή του
πιλοτικού αυτού προγράμματος να τύχει άριστης αποδοχής και επιβράβευσης της όλης
προσπάθειας.
Ευχαριστώ πολύ.»
(Στο σημείο αυτό γίνονται παράλληλες διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου σχετικά
με την ακύρωση σημείων και ο Πρόεδρος απαντάει:)
«Είπαμε το δεύτερο σημείο δεν ακυρώθηκε. Είναι ακριβώς απέναντι μέσα σε απόσταση
πέντε μέτρων το ένα από το άλλο, δεν ακυρώθηκε σαν περιοχή, δεν ακυρώθηκε ναι,
είναι ακριβώς τα χωρίζει ένας δρόμος.
Και είπαμε από την αρχή ότι δεν θα αυξηθούνε τα δημοτικά τέλη.»
Ο λόγος στην κα Τσουκλείδου εκπρόσωπο του Εξωραιστικού –Πολιτιστικού
Συλλόγου Αμαρουσίου:
«Η σημερινή διαβούλευση έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, συγχαρητήρια στη
δημοτική αρχή, συγχαρητήρια και στους εκπροσώπους του Πολυτεχνείου για τη
σφαιρική μελέτη την οποία εκπόνησαν.
Για να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη δεν πρέπει απλώς ο δημότης να ενημερωθεί, να
διαπαιδαγωγηθεί θα έλεγα με κάθε πρόσφορο μέσον. Και με φυλλάδια και με
συγκεντρώσεις κατά γειτονιές, ακόμα και με σποτάκια στην τηλεόραση, με έντυπο υλικό,
με κάθε πρόσφορο μέσον. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε και με ανθρώπους
οι οποίοι από τον τέταρτο όροφο πετάνε τη σακούλα των σκουπιδιών κάτω στο
πεζοδρόμιο. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι αφήνουν ανοιχτό τον κάδο
απορριμμάτων ή τα αφήνουνε και απέξω.
Συμφωνώ με την κυρία Μπογδάνου και υπερθεματίζω ότι για να μην αλλάζουν θέση οι
κάδοι και αυτοί που θα μπουν τώρα για αυτή την ανακύκλωση πρέπει να είναι
οριοθετημένοι, αλλιώς δεν πρόκειται να παραμείνουν στη σωστή θέση. Προ ολίγου είχα
πει στον κύριο Αντιδήμαρχο ότι δεν είναι πολλοί κάδοι τοποθετημένοι σωστά. Όταν
έχεις ένα οικόπεδο γωνιακό δεν βάζεις στην απέναντι πολυκατοικία τέσσερις κάδους.
Τους βάζεις μπροστά στο οικόπεδο και άλλα τέτοια.
Το καλύτερο βέβαια, το κάλλιστο είναι να υπογειοποιηθούν οι κάδοι. Δεν ξέρω αν και οι
καινούργιοι είναι εφικτό. Για τους άλλους όμως είναι επιβεβλημένο. Πρέπει να
υπογειοποιηθούν και βεβαίως και να πλένονται.
Θα αρκεστώ σε αυτά γιατί εν πολλοίς έχω καλυφθεί και θα ευχηθώ καλή επιτυχία σε
αυτό το πρόγραμμα το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό.
Ευχαριστώ.»
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Απάντηση δίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης:
« Για ενημέρωση, ξεκινάει το πλύσιμο των κάδων μετά την 25η Μαρτίου, θα είναι δύο
πλυντήρια κάδων τα οποία θα πλένουν τους κάδους. Έχει μία δυσκολία να έχετε υπόψη
σας, το Μαρούσι έχει μαζί με την ανακύκλωση, περίπου 6.500 κάδους αυτή τη στιγμή
και ένα αυτοκίνητο, ένα πλυντήριο μπορεί να πλύνει μέχρι εξήντα βία μου φαίνεται στη
βάρδια. Δεν μπορεί να κάνει διπλή βάρδια γιατί φυσικά προϋποθέτει ότι πρέπει να
αδειάζει η περιοχή από τους κάδους, να γίνεται αποκομιδή και να ακολουθεί το
αυτοκίνητο. Άρα σημαίνει ότι είναι… και να θέλουμε δηλαδή να κάνουμε γρήγορα ο
ρυθμός θα είναι αργός και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Εν πάση περιπτώσει θα πλυθούνε όλοι οι κάδοι, υπάρχει το πρόγραμμα, σε σύντομο
χρονικό διάστημα, θα ξεκινήσει μετά από την 25η Μαρτίου και όσον αφορά για την
οριοθέτηση που δεν έχουμε προβλήματα, υπάρχουν και κάδοι πάρα πολλοί που είναι
οριοθετημένοι, το ιδανικό θα ήτανε να ήτανε υπόγειοι οι κάδοι, αλλά είναι τεράστια τα
κοστολόγια, δε το συζητάμε. Είναι τεράστια τα κοστολόγια. Δεν γίνεται ούτε… κοιτάξτε
να δείτε όταν θα γίνει υπογειοποίηση δεν μπορεί σε κάθε μέρος ένα υπόγειο, ένας
υπόγειος κάδος, πρέπει να γίνεται σε διάφορα σημεία σε κάθε γειτονιά. Άρα όπως
καταλαβαίνετε αυτός που πετάει όπως είπατε προηγουμένως που είναι από κάτω από
το σπίτι του ο κάδος και το πετάει από το τέτοιο, δεν θα περπατήσει ούτε πενήντα μέτρα
για να πάει στο υπόγειο. Είναι υπερβολικά δύσκολο αυτό να γίνει. Ήδη υπάρχει το
πρόγραμμα για το κέντρο ας πούμε, που ήδη εγκατασταθήκανε οι κώνοι, αλλά για να
βγούνε μπορούν να γίνουν μόνο σε ορισμένα βασικά σημεία κάποιοι υπόγειοι στο
μέλλον και με τεράστια κοστολόγια.
Όσον αφορά τώρα τη χωροθέτηση, φυσικά αυτοί οι κάδοι βρίσκονται καιρό εκεί πέρα,
υπάρχουν πάρα πολλοί, το είπε και η διευθύντρια προηγουμένως ότι φεύγουν οι κάδοι
ως δια μαγείας κάποιες ώρες. Υπάρχουν κάποιοι, υπάρχει μια παραβατικότητα,
πηγαίνουνε και παίρνουνε τα σίδερα από αυτά που ενώνουν το καπάκι με τον κυρίως
κάδο, παίρνουν τις ρόδες, βάζουν φωτιά στους κάδους, σπάνε τα σίδερα τα οποία
βρίσκονται στο δρόμο για να γίνει η οριοθέτηση. Όταν είχαν γίνει τα πεζοδρόμια στο
δήμο, ήτανε μικρά τα πεζοδρόμια και όταν έχουμε ένα πεζοδρόμιο με ένα μέτρο
φάρδος, ένα δέκα, και ένα δέντρο στη μέση δεν μπορείς να πας να κάνεις εσοχή για να
βάλεις κάδους, γιατί δεν μπορεί να περνάει ο πεζός. Ήδη δεν μπορεί να περνάει τώρα ο
πεζός με τα δέντρα τα οποία είχανε φυτευτεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έτσι όπως είχαν
φυτευτεί και αυτά… δε θα το συζητήσουμε τώρα αυτό, άρα τα εξετάζει όλα, άλλωστε
υπάρχει η υπηρεσία, υπάρχει και πρόγραμμα και εσωτερικό πρόγραμμα-έργο φέτος για
την οριοθέτηση των κάδων. Όσους μπορούμε από αυτούς θα τους… θα μπορούν να
μπούνε στη θέση τους.»
Κα Τσουκλείδου:
«Αντικατάσταση των σπασμένων ή υπερβολικά φθαρμένων. Έχουμε πάρα πολλούς
τέτοιους, πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα.»
Πρόεδρος:
«Την προηγούμενη χρονιά είχε προμηθευτεί ο δήμος περίπου 400 κάδους αποκομιδής
…
(παράλληλες διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
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Οι 400 δεν φτάσανε σας λέω ούτε για ζήτω. Ήδη έχουμε κάνει τις απαιτούμενες
ενέργειες για να προμηθευτούνε άλλους 400 σύντομα και να φτιάξουμε και κάποιους
από αυτούς που φτιάχνονται, έτσι; χώρια από αυτούς που παίρνουμε από την
ανακύκλωση σαν ανταποδοτικά κάθε χρόνο.»
(παράλληλες διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)

Η συζήτηση συνεχίζεται με το λόγο στην κα. Σμαράγδα Κιούση, εκπρόσωπο του
Συλλόγου Εργατικών Πολυκατοικιών «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» :
«Καταρχάς θα ήθελα να κάνω την παρατήρηση ότι Δευτέρα πρωί είναι πάρα πολύ
ακατάλληλη μέρα για διαβούλευση, γιατί όσοι εκπροσωπούμε και βρισκόμαστε στους
συλλόγους είμαστε εργαζόμενοι και αυτό φαίνεται και από τη σημερινή παρουσία και
προτείνω να επαναληφθεί αυτή η διαβούλευση σε απογευματινές ώρες έτσι ώστε να
μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι σύλλογοι και πολίτες.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την μελέτη και επίσης να
πω ότι αυτή η μελέτη συμφωνώ τόσο πολύ που θα έπρεπε να είχε γίνει πριν από
τριάντα χρόνια στο Μαρούσι, όταν εξέλειψαν οι κότες και οι μονοκατοικίες.
Είμαι σύμφωνη με το γενικό στόχο, και νομίζω εκεί που πρέπει να δοθεί έμφαση είναι
όπως λέτε και εσείς, όπως ακούστηκε και αρκετά στην ανάπτυξη και στην ενημέρωση
της συνείδησης της ανακύκλωσης.
Σαν κάτοικος Αμαρουσίου έχουμε οραματιστεί από χρόνια στους κοινούς μας αγώνες
αύξηση του πράσινου της πόλης, την οποία θεωρώ ότι δεν έχουμε αρκετά στο Μαρούσι,
όπως επίσης και των αθλοπαιδιών. Έχουμε δώσει μάχες πάρα πολλά χρόνια για αυτά,
και σήμερα ερχόμαστε να χρησιμοποιούμε αυτά για πράσινα σημεία.
Η πρότασή μου λοιπόν είναι, δεν συμφωνούμε στο να χρησιμοποιηθούν οι χώροι του
πράσινου και των αθλοπαιδιών για πράσινα σημεία.
Η πρότασή μας είναι να απαλλοτριωθούν νέοι χώροι από τον δήμο, για να
χρησιμοποιηθούν και με τροποποίηση στο πολεοδομικό σχέδιο μάλιστα.
Το πιλοτικό δεν μας καλύπτει διότι θα γίνει μόνιμο.
Επίσης δεν συμφωνούμε στο να δημιουργηθούν τα βασικά σημεία, διότι υπάρχει ο
κίνδυνος να εξελιχθούν σε μικρές χωματερές. Είναι ανάγκη λοιπόν νομίζω να
ολοκληρωθούν οι μελέτες των ΧΥΤΑ και των ΧΥΤΥ, έτσι ώστε να μπορούνε να
εξυπηρετούνται τα μικρά σημεία απευθείας.
Ευχαριστώ.»
Απάντηση του Προέδρου της Επιτροπής:
«Όπως καταλαβαίνετε τώρα το να απαλλοτριωθούνε καινούργια κομμάτια, το ιδανικό
αυτό θα ήτανε, αν και τα κομμάτια που θα απαλλοτριωνόντουσαν τώρα κοιτάμε να είναι
… τα μέρη τα οποία θα γίνουν αυτά να μην είναι και πολύ κοντά σε κατοικίες. Όπως
αυτό που είπαμε δίπλα στο… το βασικό σημείο δίπλα στον ΟΤΕ, δεν είναι δίπλα σε
κατοικίες, έτσι;
Περιμένετε όμως. Άλλο.
Όταν λέτε να απαλλοτριωθεί, τώρα μιλάμε για μια διαδικασία χρονοβόρα, θα πάρει
πάρα πολύ καιρό αφενός μεν, αν θα γίνουνε σύντομα, αν θα έχουμε χάσει τη
χρηματοδότηση μετά από τόσο καιρό που θα γίνει αυτό το πράγμα και για αυτό λέμε να
ξεκινήσουμε σε χώρους οι οποίοι ανήκουνε στο δήμο. Μάλιστα και το πράσινο σημείο
δεν ανήκει στο δήμο. Είπαμε θα κάνουμε το βασικό πράσινο σημείο θα κάνουμε στο
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ΤΑΥΠΕΔ να μας το παραχωρήσει. Εάν δεν μας το παραχωρήσει υπάρχει και εκεί το
θέμα. Εάν δε μας το παραχωρήσει πρέπει να μπούμε σε μία διαδικασία να βρούμε ένα
άλλο βασικό πράσινο σημείο, για αυτό θα πρέπει να υπάρχουνε και εναλλακτικές.
Δεν είναι εύκολα όλα αυτά τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε για να απαλλοτριωθούνε
και θα κοιτάξουμε σε όλα τα κομμάτια τα οποία είναι, να μην ενοχλούνε, ούτε φυσικά να
παίρνουνε από χώρους πρασίνου και πάρκα, να είναι μακριά από παιδικές χαρές
φυσικά εκ των πραγμάτων, δε το συζητάμε. Να είναι μακριά από σχολείο και να μην
ενοχλούνε και το περιορίσουνε σε μικρό χώρο. Να υπάρχει ένας μεγάλος χώρος. Αυτό
κοιτάμε.
Ευχαριστώ πολύ.»
(παράλληλες διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)
Ξεκινάει και πάλι διάλογος…..
Κα ΚΙΟΥΣΗ:
«Από τη στιγμή που τα απορρίπτει όλα ο σύλλογός μας, τι νόημα έχει να συζητάμε για
αυτό;
Έχουμε δώσει πολύ μεγάλους αγώνες και το ξέρουνε, το ξέρει ο Αντιδήμαρχος για αυτό
το κτήμα Μαδούρου, που είναι ήδη χωματερή, να αποτραπεί και να αλλάξει. Έχουνε
γίνει πολλές διαδικασίες τις οποίες ξέρετε. Χαρακτηρίστηκε τελευταία σαν χώρος
αθλοπαιδιών και τώρα ερχόμαστε και λέμε ότι θα γίνει πράσινο σημείο.
Επειδή είναι πολύ μεγάλος ο χώρος το να γίνει ένα μικρό σημείο…»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Δεν είναι του Μαδούρου αυτό.»
Κα ΚΑΤΣΙΛΛΗ:
«Συγνώμη, το κτήμα Μαδούρου είναι μέσα στις εναλλακτικές προτάσεις εάν κάποιο για
Χ λόγους δεν μπορούσε να προχωρήσει. Δεν είναι στον αρχικό σχεδιασμό.
Τα τέσσερα πράσινα σημεία δεν περιλαμβάνονται… τα μικρά… είναι πολύ
περιορισμένα σας το ξαναλέω για ανακυκλώσιμα υλικά και δεν περιλαμβάνει το κτήμα
Μαδούρου.
Πάντα όμως όταν κάνεις έναν σχεδιασμό που μπορεί να… η μελέτη δεν εξετάζει αυτή τη
στιγμή στη λεπτομέρειά τους τα πράσινα σημεία, το καταλαβαίνετε.
Στον αρχικό σχεδιασμό έχουμε τέσσερα σημεία τα οποία δεν περιλαμβάνουν μόνο του
Μαδούρου. Εναλλακτική πρόταση είναι του Μαδούρου εάν κάτι δεν προχωρήσει στο
κομμάτι αυτό.
Τα τέσσερα πράσινα σημεία… αμέσως να τα αναφέρουμε, ένα λεπτό.
Στην περιοχή του ΟΑΚΑ εκεί στα λεωφορεία, δίπλα στις εγκαταστάσεις της περίφραξης
του ΟΑΚΑ υπάρχει ένας χώρος που θα μπορούσαν να μπουν οι κάδοι αυτοί. Είναι πολύ
μακριά από οικοδομικά τετράγωνα και κτίρια.
Η περιοχή του Παλαιού Αμαξοστασίου είναι εκεί που λέμε για τον εκπαιδευτικό
χαρακτήρα παράλληλα με το πράσινο, δεν θα ακύρωνα το πράσινο και πραγματικά
επειδή συζητήθηκε με τον Πρόεδρο του συλλόγου ο απέναντι χώρος, εγώ θα βάλω μία
παράμετρο. Ότι πολεοδομικά και εδώ θα ήθελα και τη βοήθεια του Πολυτεχνείου…
Περιοχή Αμαλίου, επίσης εκεί μπορεί να μπει ένα μικρό πράσινο σημείο, στην περιοχή
του Αμαλίου.
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Και η περιοχή που ρέματος Σαπφούς που πάνω στο… όπως ανεβαίνουμε την
Πεντέλης, στο ρέμα δίπλα υπάρχει ένας κοινόχρηστος χώρος και εκεί θα μπορέσουμε,
πάλι δεν έχει σε επαφή, να μπει αυτό το πράσινο σημείο.
Το ξαναλέω είναι πάρα πολύ ήπια και θα καθαρή χρήση. Δεν έχει καμία σχέση με
σταθμούς μεταφόρτωσης και σύμμεικτα απορρίμματα.
Ευχαριστώ.»
Κα ΚΙΟΥΣΗ:
«Και με την κυκλοφορία τι θα γίνει;»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Σε κάθε περίπτωση, για αυτό το λόγο ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα, όποιος θέλει ή
όποιος δεν του αρέσει για οποιοδήποτε λόγο το σημείο ή νομίζει ότι δεν θα ήτανε το
σημείο αυτό καλό για αυτή την ιστορία, εκ των πραγμάτων μπορεί κάποιος σύλλογος,
για αυτό ήρθαμε και εδώ, να κάνει τις προτάσεις του και να πει εγώ δεν θέλω το κομμάτι
το Χ γιατί πιστεύω έτσι, προτείνω το κομμάτι το Ψ.
Για να μην γίνονται παρανοήσεις αυτή τη στιγμή δεν πάρθηκε καμία απόφαση ότι τα
σημεία θα είναι τα συγκεκριμένα αυτά, για αυτό ήρθαμε να το συζητήσουμε. Αν δε το
συζητούσαμε και ήτανε να παρθεί μία απόφαση θα πηγαίναμε κατευθείαν στο δημοτικό
συμβούλιο, το ξέρει ο κύριος Μαγιάκης, και θα λέγαμε ότι τα σημεία είναι αυτά και
τελειώνει η ιστορία.
Αυτό το νόημα έχει ότι ήρθαμε σήμερα να συζητήσουμε, να πούνε οι σύλλογοι τις
απόψεις τους, να τις καταθέσουνε γραπτώς και από κει και πέρα να δούμε οτιδήποτε
κάνουμε.
Είναι πάρα πολύ απλό.
Ναι κύριε Χάλαρη.»
Κος ΧΑΛΑΡΗΣ:
«Θα ήθελα να πω το εξής.
Τα πράσινα σημεία έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Είναι στοιχεία πολιτισμού. Το να μάθεις τους κατοίκους και ειδικά τα παιδιά πώς να
συλλέγουν και πώς να διαχειρίζονται τα απορρίμματα.
Τα απορρίμματα για μας είναι εν δυνάμει δημόσια αγαθά υπό προϋποθέσεις.
Άρα, τα πράσινα σημεία έχουνε βασικό και τον αναφέρουνε και μέσα οι προδιαγραφές
εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Διότι εκεί θα επισκέπτονται και τα παιδάκια από το
νηπιαγωγείο μέχρι το σχολείο, προκειμένου να μαθαίνουνε πώς γίνεται στην πράξη να
βγαίνεις και (…..) και στο σπίτι τους.
Δηλαδή η ανακύκλωση πρέπει να ξεκινάει από το σπίτι μας, όχι από τον κοινόχρηστο
χώρο. Εμείς παράγουμε τα απορρίμματα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα απορρίμματα
και ο βασικός σχεδιασμός που αναφέρθηκε και απλά θέλω να το θυμίσω, είναι ότι
επειδή ο δήμος Αμαρουσίου έχει κάποια γεωγραφικά στοιχεία που δεν μπορούμε να μη
τα λάβουμε υπόψη μας. Χωρίζεται από την Αττική οδό και από την Κηφισίας.
Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν μπήκανε οι προτάσεις. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι
ίδιοι οι κάτοικοι.
Εντάξει; αυτό.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Κα ΚΙΟΥΣΗ:
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«Να κάνω μια ερώτηση; μπορώ;»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Όχι, να τελειώσουμε.»
Κα ΚΙΟΥΣΗ:
«Δεν καταλαβαίνω και απ’ ότι βλέπω δεν θα επιμένω κι άλλο.
Μπορείτε να μας προσδιορίσετε το μικρό πράσινο σημείο αν πάνε όλα καλά, πόσα
τετραγωνικά μέτρα θα καταλαμβάνει, δηλαδή είναι το σύνολο τεσσάρων κάδων; Μιλάμε
και πόσες φορές την εβδομάδα θα το επισκέπτονται αυτοκίνητα και θα επιβαρύνουν την
κυκλοφορία.
Αυτό είναι κάτι βασικό για να το συλλάβουμε τι σημαίνει, τι επιβάρυνση σημαίνει για
κάθε περιοχή.»
Ο λόγος στη Δημοτική Σύμβουλο κα Ελένη Βλάχου-Σταματάκη:
«Λοιπόν, λέγομαι Βλάχου Σταματάκη και είμαι δημοτική σύμβουλος, θέλω και εγώ να
ευχαριστήσω τον κύριο Κωνστάντζο, την κυρία Λοΐζίδου και την κυρία Κατσίλλη. Ήταν
πάρα πολύ χρήσιμα και ωφέλημα όλα αυτά που ακούσαμε. Εγώ δυο πράγματα θέλω
να πω.
Το ένα αφορά τις σταθερές θέσεις που πραγματικά κύριε Αντιδήμαρχε θα ήτανε ευχής
έργο όσο γίνεται σε περισσότερα σημεία για να μην βλέπομε αυτό το οποίο λέει η κυρία
Κατσίλλη, ότι οι κάδοι περιφέρονται.
Μεταναστεύουνε. Εμένα στη γειτονιά μου έτυχε να μεταναστεύσει και να τον ψάχνουμε
δύο μέρες τον κάδο.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, σαν Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής, δέχομαι συνεχόμενα, καθημερινά τηλεφωνήματα από τους Διευθυντές των
σχολείων και των δημοτικών περισσότερο που μου ζητάνε να τοποθετηθούνε κάδοι που
έχουνε… θα ήθελα λοιπόν αυτοί οι κάδοι αν μπορεί να γίνουν, ήδη να ξεκινήσει δηλαδή
αυτό το κομμάτι με το διαχωρισμό, ούτως ώστε να παίρνουνε αυτά τα παιδιά τη
συνήθεια και την ενημέρωση.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Συγνώμη κυρία Βλάχου, μάλλον μπερδευτήκαμε.
Άλλο είναι η ανακύκλωση στα σχολεία, άλλο είναι το πρόγραμμα το οποίο συζητάμε
τώρα.
Για να γίνουνε κάδοι λοιπόν, για να γίνει η ανακύκλωση στα σχολεία, ήδη επειδή θα
τρέξει πρόγραμμα για τα σχολεία ήδη λοιπόν ο δήμος έχει κάνει τις απαιτούμενες
ενέργειες με την εταιρεία ανακύκλωσης, θα έρθουν κάδοι από την εταιρεία
ανακύκλωσης οι οποίοι θα μπουν στα σχολεία.»
Στην ερώτηση της κας Βλάχου-Σταματάκη για το αν οι κάδοι αυτοί θα τοποθετηθούν
σύντομα η απάντηση του Προέδρου ήταν ότι γίνεται προσπάθεια για το συντομότερο
δυνατό, γνωρίζοντας όλοι το πώς γίνονται τα πράγματα στο ελληνικό δημόσιο.
Ο κος Θεοχάρης Δημήτριος από το σύλλογο Ψαλιδίου Αμαρουσίου «ΖΩΟΔΟΧΟΣ
ΠΗΓΗ» παίρνει το λόγο:
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«Είμαι από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Ψαλιδίου.
Κύριε Πρόεδρε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και του
Πολυτεχνείου και όλοι οι παρευρισκόμενοι.
Το Ψαλίδι είναι μία περιοχή αμιγούς κατοικίας που το ξέρει και ο δήμος και όλοι οι
σύλλογοι και όλο το Μαρούσι. Είναι πάρα πολύ επιβαρυμένο και από το Mall και από το
Υπουργείο και από τον παράδρομο και από τον ΟΤΕ και από όλα τα σημεία. Και εάν
δεν υπήρχε στο πρόγραμμά σας το ΧΕΥ της Κύμης, και εμείς συμφωνούμε με όλους
τους συλλόγους, αλλά αν είχαμε πάρει και από την αρχή τις θέσεις μας εμείς θα θέλαμε
εκφράζοντας όλους τους κατοίκους του Ψαλιδίου να απαιτήσουμε την αναβολή της
διαβούλευσης, γιατί, να έρθει μία καινούργια που είναι έξω το ΧΕΥ της Κύμης.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Συγνώμη κύριε Πρόεδρε, το είπαμε αυτό από την αρχή και δέκα φόρες.
Άρα δεν υφίσταται το ΧΕΥ της Κύμης από την αρχή. Τώρα γιατί το συζητάμε πάλι το
ΧΕΥ της Κύμης;
Εμείς είμαστε, επίσημα είπαμε ότι δεν συζητάμε το ΧΕΥ της Κύμης.
Καταλαβαίνουμε την ανησυχία των κατοίκων, δεν έχει καμία σχέση που να μην (….)
Στην ερώτηση του κ. Θεοχάρη για το αν θα διορθωθεί και εγγράφως αυτό προκειμένου
να ηρεμήσουν οι κάτοικοι ο Πρόεδρος απαντάει:
«Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε, η επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένα κρίσιμο όργανο και
ό,τι λέει αφενός μεν καταγράφεται, υπάρχουνε πρακτικά, υπάρχουνε… δεν μπορώ να
καταλάβω… δηλαδή να ηρεμήσουν οι κάτοικοι πρέπει να τους υπογράψουμε
συμβόλαιο τώρα ή να κάνω χαρακίρι που είπα και στο σύλλογό σας προχθές;
Είπα ότι βγάζουμε, αφαιρούμε το σημείο αυτό από κει. Πλέον κοιτάμε άλλο σημείο ή
εναλλακτική εκτός από το ΧΕΥ αυτό.
Για πολλούς και διαφόρους λόγους, μιλήσαμε και με τον κύριο Μαγιάκη προηγουμένως
και για την πρόσβαση και για άλλα θέματα ότι θα υπάρχουνε, θα μπορούσε να γίνει
διαδημοτικό κέντρο εκεί πέρα, είναι κοντά η Πεύκη, είναι κοντά το Ηράκλειο, για χίλιους
δυο λόγους μόνο υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Ναι μεν σωστά η υπηρεσία το πρότεινε
χωρίς να το σκεφτεί αυτό αφού υπάρχουν εναλλακτικά σημεία, το πάνε σε εναλλακτικό
σημείο. Άρα λοιπόν το βγάζουμε από τη συζήτηση. Σα να μην έχει γίνει η συζήτηση.
Αυτό είπα και στην αρχή, ήταν δεδομένο. Άρα δεν έχουνε κανένα λόγο οι κάτοικοι να
ανησυχούνε.
Είναι ξεκάθαρο και το είπαμε από την αρχή. Τι άλλο να κάνουμε;
Ακολουθεί μια σχετικά έντονη συζήτηση:
Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:
«Έχουμε καταγράψει τις προτάσεις μας και τις έχουμε δώσει στο Προεδρείο και
περιμένουμε κάποια συνεργασία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε, είσαστε απόλυτα κατανοητός και έχετε μία ανησυχία
αλλά κακώς και μπαίνουμε σε αυτή την ανησυχία, γιατί θα μπορούσαμε κάλλιστα και
ένας άλλος σύλλογος να πει, το ξεκαθαρίσαμε από την αρχή, δεν ξέρω γιατί το
συζητάμε τώρα.»
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Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:
«Εντάξει κύριε Πρόεδρε, επειδή έχουνε έρθει και οι κάτοικοι να ενημερωθούνε …»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Οι κάτοικοι πιστεύω ότι ακούνε, ελληνικά μιλάμε.»
Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:
«Εντάξει.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Και ακούνε, καταλαβαίνουν ελληνικά, το είπαμε. Τέλειωσε.»
Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:
«Συμφωνούμε και εμείς με όλη τη διαδικασία του Πολυτεχνείου και θα κάνουμε και εμείς
οτιδήποτε, μία καλή προσπάθεια για το καλό του δήμου και της περιοχής μας.
Ευχαριστώ πολύ.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
«Θα παρακαλέσω όλους τους εκπροσώπους των συλλόγων ότι θέμα έχουνε, όπου
μπορούν… όπου βλέπουν ότι μπορεί να βελτιωθεί το πρόγραμμα, είμαστε ανοιχτοί σε
οποιαδήποτε συζήτηση, σε οποιαδήποτε πρόταση. Θα το ξανασυζητήσουμε πάλι το
θέμα.
Από κει και πέρα να σας ευχαριστήσουμε.
Να ευχαριστήσω τον κύριο Μαγιάκη που ήτανε πάρα πολύ εποικοδομητικός σε αυτά τα
οποία είπε.
Να ευχαριστήσουμε φυσικά το Πολυτεχνείο και την υπηρεσία και από κει και πέρα
παρακαλούμε να καταθέσετε γραπτώς τις απόψεις σας για να προχωρήσει το
πρόγραμμα.
Ευχαριστώ.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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