
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μετά από δεκαετίες εγκληματικής αδιαφορίας στο θέμα της
διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη την χώρα και υπό τον κίνδυνο
των Ευρωπαϊκών Προστίμων, επιλέγεται η ιδιωτικοποίηση στην
διαχείρισή τ υς. Στο πλαίσιο αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος τηςo
ΔΙΑΔΥΜΑ προαναγγέλλει την συλλογή των απορριμμάτων από
ιδιώτη και η Διοίκησή της συμβατοποιεί την ανάθεση του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ)
Δυτικής Μακεδονίας σε ιδιώτη για τα επόμενα 30 χρόνια μέσω
Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με εγγυημένες
ποσότητες απορριμμάτων

Εμείς:

Πρωτοστατήσαμε στον αγώνα για τον ορθό τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης

(πρόληψη, μείωση του όγκου τους και ανακύκλωση).

Οργανώσαμε ημερίδες ενημέρωσης και ανταλλάξαμε σειρά επιστολών με την ΔΙΑΔΥΜΑ ζητώντας

διευκρινίσεις για τον επίμαχο διαγωνισμό. Οι απαντήσεις απέδειξαν ότι προγραμματίζεται ένα

υπερδιαστασιολογημένο έργο διαχείρισης απορριμμάτων, αγνοώντας την ιεραρχία των Ευρωπαϊκών

Κανόνων περί .Πρόληψης, Επαναχρησιμοποίησης, Ανακύκλωσης, Κομποστοποίησης

Αντιτασσόμαστε στον συγκεκριμένο αντιπεριβαλλοντικό και αντιοικονομικό σχεδιασμό, ο οποίος δεν

εγγυάται και τις απορρέουσες από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/2008 νομικές μας υποχρεώσεις διότι η

καύση ιμε όποια μορφή ή επεξεργασία επιλεγεί, είνα επιβλαβής για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία

και άρα απορριπτέα. Η δε υπονομεύει την ανακύκλωση, παραδίδει στοιδιωτικοποίηση της διαχείρισης

ιδιωτικό κέρδος ένα ακόμα κομμάτι της συλλογικής μας ζωής και αυξάνει το κόστος μέσω της αύξησης των

δημοτικών τελών.

Διεκδικούμε:

� Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης που λαμβάνουν

υπόψη τους και αξιοποιούν τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά (τοπικά και

περιφερειακά), ρόλο και λόγο στις τοπικές κοινωνίες, προϋποθέσειςαναγνωρίζουν δημιουργούν

ανάπτυξης του κοινωνικού συνόλου και θέσεις εργασίας, πρόσθετα οικονομικάδεν συνεπάγονται

βάρη στον πολίτη.

Προτείνουμε:

� Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Δυτική Μακεδονία με

υιοθέτηση πολιτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων που στηρίζεται στην πρόληψη και

ελαχιστοποίησηπαραγωγήςαποβλήτωνπροςεπεξεργασίακαι τελικήδιάθεση.

� Διαμόρφωση πολιτικών και σχεδίων για πρόληψη και μείωση παραγωγής αποβλήτων, ανάκτηση και

επαναχρησιμοποίησηυλικώνκαι διαχωρισμό τωνεπικινδύνωναποβλήτων.

� Ανάπτυξη της κομποστοποίησης σεοικιακό, επιχειρησιακό, δημοτικό επίπεδομε ενημέρωση, προβολή

καιπαροχή τουκατάλληλουεξοπλισμού.

� Επέκταση των Προγραμμάτων «Διαλογή στην Πηγή» (σύστημα 5 κάδων: οργανικά, χαρτί, αλουμίνιο,

γυαλί, πλαστικό)μεκίνητραστονπολίτηκαισυμμετοχήυπηρεσιών,σχολείων, επιχειρήσεων.

� ΔημιουργίαΠράσινωνΣημείωνσυγκέντρωσηςυλικώνπροςεπαναχρησιμοποίηση–ανακύκλωση.

� Προγράμματαχωριστήςσυλλογήςειδικώναποβλήτωνμευποχρεωτική συμμετοχή τωνεπιχειρήσεων.

� Κοινωνικές δράσεις και επιλογή τιμολογιακών μέτρων για προώθηση προϊόντων που παράγουν

λιγότερααπόβλητα.

� Αλλαγή στην χρέωση των δημοτικών τελών με εφαρμογή του κανόνα «Πληρώνω Όσο Πετάω» και όχι

βάσει τετραγωνικών τουακινήτου.


