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Μην κρύβετε το πρόβλημα κάτω από το χαλί 

 

Η απουςία ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ και ςχεδιαςμοφ για το κζμα τθσ διαχείριςθσ των 
απορριμμάτων ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ζχει οδθγιςει ςε εκρθκτικι 
μεγζκυνςθ του προβλιματοσ διάκεςθσ των απορριμμάτων και αδιζξοδεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ 
των τοπικϊν κοινωνιϊν και τθσ διοίκθςθσ. 

 
Η ολοζνα αυξανόμενθ ποςότθτα των παραγόμενων απορριμμάτων, θ αδιαφορία τθσ 

διοίκθςθσ (κεντρικισ και τοπικισ) για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των προγραμμάτων 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ με ςκοπό τθν πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ-
κομποςτοποίθςθ των απορριμμάτων αποδεικνφουν ότι με διαχρονικι ευκφνθ των πολιτικϊν 
δυνάμεων τθσ χϊρασ υπάρχει τεράςτιο ζλλειμμα βιωςιμότθτασ ςτο κζμα τθσ διαχείριςθσ 
ςτερεϊν αποβλιτων και μετάκεςθ του κόςτουσ ςτισ επόμενεσ γενιζσ.  

 
Η λειτουργία ακόμα και ςιμερα πάρα πολλϊν ανεξζλεγκτων χωματερϊν (X.A.Δ.Α) και 

ςκουπιδότοπων (μερικοί ζχουν κλείςει, τουλάχιςτον προςωρινά, αλλά οι περιςςότεροι από 
αυτοφσ απλϊσ ζχουν ςκεπαςτεί αντί να κακαριςτοφν και εξυγιανκοφν οι περιοχζσ), είναι ςτο 
επίκεντρο πολιτικϊν αντιπαρακζςεων. Η απειλι για τθν υγεία και το περιβάλλον από τθν 
ςθμερινι κατάςταςθ είναι τεράςτια και θ χϊρα μασ απειλείται με μεγάλα πρόςτιμα από τθν ΕΕ 
(τθσ τάξθσ των 34.000 ευρϊ ανά θμζρα και ανά χϊρο), αφοφ δεν τθρεί τθ νομοκεςία που θ ίδια 
ψιφιςε, κόςτοσ που κα κλθκοφν να επωμιςτοφν οι πολίτεσ. Ωςτόςο, με πρόφαςθ τα πρόςτιμα, 
οι περιφερειακζσ αρχζσ ςπεφδουν να χωροκετιςουν, ςυχνά με μεγάλθ προχειρότθτα, νζουσ 
Χϊρουσ Διάκεςθσ Απορριμμάτων είτε Χϊρουσ Υγειονομικισ Ταφισ, είτε Εγκαταςτάςεισ Καφςθσ 
Απορριμμάτων ςυναντϊντασ τθ ςκεναρι αντίςταςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν (το λεγόμενο 
ςφνδρομο NIMBY “not in my back yard” = «όχι ςκουπίδια ςτθν αυλι μου»).  

 
Τελευταία, μάλιςτα, εντελϊσ πρόχειρα προωκείται θ «δεματοποίθςθ» ανεπεξζργαςτων 

απορριμμάτων και θ «προςωρινι αποκικευςι» τουσ ςε πρόχειρουσ χϊρουσ. Αντί του 
ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ και τθσ ςυςτθματικισ προϊκθςθσ τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ των 
απορριμμάτων (μείωςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, κομποςτοποίθςθ) επιλζγονται για 
άλλθ μια φορά πρόχειρεσ, δαπανθρζσ και αδιαφανείσ πρακτικζσ. Η απουςία ζγκαιρθσ λιψθσ 
μζτρων που κα οδθγιςουν ςε πραγματικζσ λφςεισ κακϊσ και θ λογικι του να κρφψουμε, απλϊσ, 
τα ςκουπίδια κάτω από το χαλί, για να ξεφφγουμε με «κόλπα» από τθν επιβολι προςτίμων, 
οδθγεί Περιφζρειεσ, όπωσ τθσ Πελοποννιςου, και διμουσ να προωκοφν τθ «δεματοποίθςθ και 
προςωρινι αποκικευςθ» των ςκουπιδιϊν. Επιλζγουν, ςυνικωσ χωρίσ μελζτεσ και 
αδειοδοτιςεισ, περιοχζσ «προςωρινισ αποκικευςθσ» των ςκουπιδιϊν «ςυςκευάηοντασ τα 
ςκουπίδια ςε πλαςτικό περιτφλιγμα», ςπαταλϊντασ ςθμαντικοφσ πόρουσ που αν είχαν διατεκεί 
εγκαίρωσ κα είχαν βοθκιςει ςτον περιοριςμό του προβλιματοσ. Για παράδειγμα, θ Περιφζρεια 
Πελοποννιςου κα διακζςει πάνω από 2.500.000 Ευρϊ μόνο για τθν αγορά δεματοποιθτϊν 
(δζκα μονάδεσ από 250.000 Ευρϊ θ κάκε μία), όταν είναι γνωςτό ότι αυτι θ επιλογι και δεν 
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αποτελεί λφςθ  και απζτυχε, όπωσ αποδείχτθκε ςτθν περίπτωςθ του Κουρουπθτοφ, να 
αντιμετωπίςει ζςτω και προςωρινά το πρόβλθμα.    

 
 Οι Οικολόγοι Πράςινοι πιςτεφουμε ότι τα διογκωμζνα προβλιματα που προκφπτουν από τθ 

ΛΑΘΟ διαχείριςθ των απορριμμάτων δθμιουργοφν ςοβαρι κρίςθ αλλά αποτελοφν και μια 
ΕΤΚΑΙΡΙΑ για τουσ ςκεπτόμενουσ και ενεργοφσ πολίτεσ να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι ΤΠΑΡΧΟΤΝ 
ΛΤΕΙ και είναι ςτο χζρι όλων μασ να τισ  πραγματοποιιςουμε.  

 
Πιςτεφουμε ότι θ κοινωνία μθδενικϊν αποβλιτων μζςω τθσ  εφαρμογι μιασ ξεκάκαρθσ 

ιεραρχίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ - κατά ςειρά: πρόλθψθ, μείωςθ, προετοιμαςία 
για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ των 
αποβλιτων- ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΣΗ και αυτό αποδεικνφεται από τα καλά παραδείγματα πόλεων και 
κοινωνιϊν που ζχουν επιτφχει αυτό το ςτόχο. Ασ ακολουκιςουμε τα καλά παραδείγματα, ασ 
μάκουμε από τισ εμπειρίεσ άλλων. 

 
Απορρίπτουμε τθ διάκεςθ απορριμμάτων είτε μζςω ταφισ είτε με καφςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανεξζλεγκτθσ καφςθσ και αυτισ ςε ειδικζσ εγκαταςτάςεισ, είτε 
πετυχαίνει είτε όχι ανάκτθςθ ενζργειασ μζςω τθσ καφςθσ. Η δραςτικι μείωςθ τθσ ποςότθτασ 
και επικινδυνότθτασ των απορριμμάτων μζςω τθσ πρόλθψθσ, θ επαναχρθςιμοποίθςθ, θ 
ανάπτυξθ προγραμμάτων ανακφκλωςθσ με διαλογι ςτθν πθγι ςε επίπεδο Διμων 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κομποςτοποίθςθσ) μποροφν να οδθγιςουν ςτο να απομζνουν 
ελάχιςτα υπολείμματα, τθσ τάξθσ του 7-10% -κυρίωσ αδρανι υλικά - για ταφι ςε καλά 
οργανωμζνουσ χϊρουσ.  

 
Συγχρόνωσ ενκαρρφνουμε και βοθκοφμε με ςυςτθματικό τρόπο τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και 

τουσ πολίτεσ να αναλάβουν- και ατομικά- τισ ευκφνεσ τουσ και να διαχειριςτοφν τα απόβλθτά 
τουσ με υπεφκυνο τρόπο προςπακϊντασ πρϊτα να τα μειϊςουν, επιλζγοντασ περιβαλλοντικά 
φιλικά προϊόντα (με λιγότερθ ι κακόλου ςυςκευαςία, προϊόντα ανκεκτικά, με μεγάλθ 
διάρκεια ηωισ, πολλϊν χριςεων κλπ), να ςτθρίξουν κοινωνικζσ επιχειριςεισ 
επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων (π.χ. ροφχα, ζπιπλα, οικιακόσ εξοπλιςμόσ από «δεφτερο 
χζρι») και να ςυμμετάςχουν ευρφτατα ςε προγράμματα ανακφκλωςθσ με διαλογι ςτθν πθγι 
(ξεχωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ, αλουμινίου, γυαλιοφ, μετάλλων, πλαςτικϊν και άλλων υλικϊν), 
πιζηοντασ ταυτόχρονα τουσ Διμουσ να εγκαταςτιςουν τζτοια ςυςτιματα αν δεν υπάρχουν 
ιδθ. Μόνο με τισ παραπάνω προχποκζςεισ κα γίνουν πειςτικζσ οι προτάςεισ των τοπικϊν 
κοινωνιϊν και κα απομακρυνκοφμε από τθν άποψθ «όχι ςκουπίδια ςτθν αυλι μου» για να 
πάμε ςτθν άποψθ «όχι ςκουπίδια ςτθ δικι μου αυλι, οφτε όμωσ και ςτου γείτονα». 
 
 

ΟΙ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΗΜΕΡΑ-ΘΕΕΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ 
 
1. ΟΡΙΣΙΚΟ ΚΛΕΙΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) – ΝΑ ΣΑΜΑΣΗΕΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΗ ΚΑΤΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 
 
Το περιβαλλοντικό ζγκλθμα των ΧΑΔΑ πρζπει να ςταματιςει ςιμερα. Αλλά πρζπει και να 
αποκαταςτακοφν/εξυγιανκοφν πλιρωσ οι χϊροι αυτοί -με ευκφνθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
και του ΥΠΕΧΩΔΕ-  με δεςμευτικά χρονοδιαγράμματα και εξεφρεςθ πόρων, ϊςτε ν’ 
αντιμετωπιςτοφν οι δυςμενείσ επιπτϊςεισ τουσ (ςυλλογι και επεξεργαςία ςτραγγιςμάτων, 
ςυλλογι βιοαερίου, παρακολοφκθςθ και αποκατάςταςθ τθσ ποιότθτασ των υπόγειων 
/επιφανειακϊν νερϊν).  
 



Να ςταματιςει άμεςα θ ανεξζλεγκτθ και παράνομθ καφςθ των απορριμμάτων- θ χειρότερθ 
πρακτικι τθσ ανεξζλεγκτθσ διαχείριςθσ με τισ δυςμενζςτερεσ επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ 
υγεία και το περιβάλλον.   
 
2. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ -ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΝΟΜΟΘΕΙΑ- ΠΡΑΙΝΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 
Οι Οικολόγοι Πράςινοι αρνοφμαςτε τθ δικεν “αναγκαιότθτα” χωροκζτθςθσ νζων χϊρων 
διάκεςθσ που κα υποδζχονται ανεπεξζργαςτα απορρίμματα, διεκδικοφμε τθν αποτελεςματικι 
εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων, δεςμευόμαςτε να 
προωκιςουμε με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ προγράμματα πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και 
ανακφκλωςθσ απορριμμάτων με διαλογι ςτθν πθγι που ςυμβάλλουν ςυγχρόνωσ ςτθν 
προςταςία από ρφπανςθ, τθ μείωςθ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου και ςτθν ανάπτυξθ 
πράςινων κζςεων εργαςίασ (υπολογίηεται ότι θ διαλογι και επεξεργαςία ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν δθμιουργεί 10/πλάςιεσ κζςεισ εργαςίασ ςε ςχζςθ με τθν ταφι ι τθν καφςθ).  
 
Δίνουμε απόλυτθ προτεραιότθτα ςτθν οικιακι και Δθμοτικι κομποςτοποίθςθ 
(λιπαςματοποίθςθ) για τθν μετατροπι του οργανικοφ κλάςματοσ των αποβλιτων ςε χριςιμο 
προϊόν (κομπόςτ) που εμπλουτίηει και λιπαίνει το ζδαφοσ και ςυμβάλλει ςτθν προςταςία από 
ερθμοποίθςθ. 
 
Οι πόροι που διατίκενται για «δεματοποίθςθ» ανεπεξζργαςτων ςκουπιδιϊν και προςωρινι 
αποκικευςι τουσ να δοκοφν για διαλογι των διαφόρων υλικϊν προσ ανακφκλωςθ. Στθν 
περίπτωςθ υλικϊν που ζχουν διαχωριςτεί για ανακφκλωςθ (χωριςτά χαρτί, πλαςτικά, μζταλλα 
κα) θ «δεματοποίθςθ» αξίηει.  
 
3. ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
 
Λφςεισ για τα ςκουπίδια υπάρχουν αλλά για τθν εφαρμογι αυτϊν των λφςεων αλλά και τθσ 
υπάρχουςασ ευρωπαϊκισ και εκνικισ νομοκεςίασ χρειάηεται θ ςυνεργαςία και ςυναίνεςθ όλθσ 
τθσ κοινωνίασ. Ο μόνοσ τρόποσ να εξαςφαλιςτεί βιϊςιμθ διαχείριςθ απορριμμάτων ςε 
μακροπρόκεςμθ βάςθ είναι οι ςυμμετοχικζσ, διαφανείσ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ με κινιςεισ 
πολιτϊν, αυτοδιοικθτικά ςχιματα, ΜΚΟ, εκπαιδευτικι κοινότθτα, επαγγελματικοφσ και άλλουσ 
φορείσ ςτο ςχεδιαςμό προγραμμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ. Αυτόσ είναι και ο μοναδικόσ 
τρόποσ να εξαςφαλιςτεί θ απαραίτθτθ κοινωνικι αποδοχι και ςτιριξθ ςτουσ τοπικοφσ και 
περιφερειακοφσ ςχεδιαςμοφσ που κα αντιμετωπίηουν το πρόβλθμα ςτθν κατεφκυνςθ μιασ 
πολιτικισ μθδενικϊν αποβλιτων και όχι απόκρυψθσ τουσ κάτω από το χαλί ι ςτθ βάςθ 
ςφνδρόμου «όχι ςκουπίδια ςτθν αυλι μου». 
 
Θα πρζπει να αναγνωριςτεί και να ςτθριχκεί ο ουςιαςτικόσ ρόλοσ των ΜΚΟ ςε  κζματα 
ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν για τθ μείωςθ και ανακφκλωςθ των απορριμμάτων. 
 
4. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ Η ΧΡΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΤΧΟΤΜΕ ΜΕΙΩΗ ΣΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 
 
Η μζχρι ςιμερα αποτυχία αποτελεςματικισ μείωςθσ και βιϊςιμθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων 
μασ οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν αποτυχία ενςωμάτωςθσ του εξωτερικοφ 
περιβαλλοντικοφ κόςτουσ ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ και θ μεταφορά αυτοφ του κόςτουσ ςτισ 
επόμενεσ γενιζσ. Είναι αναγκαία, περιςςότερο από ποτζ, θ φορολογικι μεταρρφκμιςθ και 
χριςθ οικονομικϊν εργαλείων όπωσ: 



 
1. Ιςχυρι φορολογία των ρυπογόνων μζςων τελικισ διάκεςθσ (ΧΥΤΑ ι καφςθ), και ανάλογα 
όλων των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ απορριμμάτων που δεν ενκαρρφνουν τθ μείωςθ και 
ανακφκλωςθ.  
 
2. Σωςτι κοςτολόγθςθ των υπθρεςιϊν ςυλλογισ, μεταφοράσ και διάκεςθσ απορριμμάτων, με 
εφαρμογι τθσ αρχισ “πλθρϊνω ανάλογα με τα απόβλθτα που παράγω” (“pay as you throw”). 
Η εφαρμογι αυτισ τθσ αρχισ κα ζχει ςαν αποτζλεςμα οι πολίτεσ να πλθρϊνουν ανάλογα με 
τθν ποςότθτα απορριμμάτων που παράγουν και όχι με βάςθ τα τετραγωνικά του ςπιτιοφ τουσ, 
οι δε Διμοι να χρεϊνονται από τουσ φορείσ διαχείριςθσ των ΧΥΤΑ ανάλογα με τον όγκο των 
αποβλιτων που διατίκενται για ταφι. 
 
3. Πράςινοι φόροι ςε προϊόντα βάςει τθσ ανάλυςθσ του κφκλου ηωισ τουσ, με ενςωμάτωςθ του 
εξωτερικοφ περιβαλλοντικοφ κόςτουσ που προκφπτει από τθν παραγωγι, μεταφορά, χριςθ και 
τελικι διάκεςθ του προϊόντοσ. Άμεςθ επιβολι φόρου ςτθν πλαςτικι τςάντα μιασ χριςθσ.    
 
Ασ ενεργοποιθκοφμε ατομικά και ςυλλογικά για να πετφχουμε λφςεισ ςτο μεγάλο πρόβλθμα 
των ςκουπιδιϊν, για να περάςουμε από τθν εποχι των ςκουπιδιϊν ςτθν εποχι των μθδενικϊν 
αποβλιτων. Μζχρι το 2012 επιδιϊκουμε μείωςθ των απορριμμάτων κατά 50%, ενϊ μζχρι το 
2020 ςτοχεφουμε να ζχει επιτευχκεί θ μθδενικι παραγωγι αποβλιτων (zero waste). 
 
 

Θεματικι Ομάδα «Περιβάλλον»  
των Οικολόγων Πράςινων 

  

 
Πλθροφορίεσ: Μαρία Βιτωράκθ, mariavitoraki@gmail.com 
                        Πάνοσ Αλαβζρασ, alavera@otenet.gr 
                        Νίκοσ Χρυςόγελοσ, nikoschry@gmail.com  
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