
Διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής: ώρα μηδέν

Πέρασαν, ήδη, τα δύο από τα πέντε χρόνια του πλάνου 
του εθνικού σχεδίου διαχείρισης και, στην ουσία, δεν 
έχει αλλάξει τίποτα. Κάθε μέρα που περνά, οι στόχοι 
του απομακρύνονται όλο και περισσότερο. Η λεκτική 
υποστήριξη της αποκεντρωμένης διαχείρισης είναι 
αφόρητα υποκριτική, όταν οι πράξεις των περισσότερων 
από τις εμπλεκόμενες πλευρές της πριονίζουν τα πόδια.

Στην Αττική αποτυπώνονται ανάγλυφα όλες οι 
παραπάνω στρεβλώσεις. Η περιφέρεια έχει αποδεχτεί 
την απροθυμία των δήμων, ενσωματώνοντας στο 
περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης τα ανεπαρκέστατα 
τοπικά σχέδια διαχείρισης, που έχουν υποβάλλει. Οι 
δημοτικές υποδομές ανάκτησης, που θα πρέπει να 
σηκώσουν το βάρος του στόχου για προδιαλογή σε 
ποσοστό 50%, είναι ανύπαρκτες. Οι περιφερειακές 
υποδομές επεξεργασίας των υπολειμματικών 
σύμμεικτων, που αναφέρονται στο περιφερειακό σχέδιο 
και στις οποίες θα γίνονταν η ανάκτηση του υπόλοιπου 
24%, δεν έχουν χωροθετηθεί, δεν έχουν μελέτες και δεν 
έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. Το ίδιο ισχύει 
και για τους νέους χώρους ταφής (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ). 

Το σύστημα φαίνεται να λειτουργεί με αυτόματο πιλότο, 
έτσι όπως λειτουργεί τις τελευταίες δεκαετίες.  Τα 
σκουπίδια όλης της περιφέρειας Αττικής, σχεδόν 
1.900.000 τόνοι/χρόνο, μαζί με τα επικίνδυνα 
υγειονομικά απόβλητα όλης της χώρας, οδηγούνται στην 
τριτοκοσμική εγκατάσταση της Φυλής. Αντί για νέες 
αποκεντρωμένες υποδομές, επιδιώκεται να μεγαλώσει 
η δυναμικότητα του υφιστάμενου εργοστασίου 
επεξεργασίας (ΕΜΑΚ). Παραμένει ο αποτεφρωτήρας 
των υγειονομικών αποβλήτων. Προετοιμάζεται το 
έδαφος για τη δημιουργία νέας χωματερής στη 
λεγόμενη γ΄ φάση της ίδιας εγκατάστασης της Φυλής. 
Ακόμη και οι συζητήσεις για τις νέες χωροθετήσεις, όταν 
δεήσουν να γίνουν, φωτογραφίζουν ανενεργά λατομεία 
και μεταλλεία της Δυτικής Αττικής.

Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων -και όχι μόνο- στη 
χώρα μας αποπνέει «άρωμα» τριτοκοσμικό, εδώ και 
δεκαετίες. Αν και πρόκειται για υλικά, θεωρητικά 
ανακτήσιμα σε ποσοστό 90%, έχουμε καταφέρει να τα 
θάβουμε σε ποσοστό 90%. Η ανακύκλωση κινείται σε 
αναιμικά ποσοστά και διεκπεραιώνεται από ιδιωτικά 
«Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης». 

Το Δεκέμβρη του 2015 μπήκαν οι υπογραφές κάτω από το 
νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ), στο 
οποίο -για πρώτη φορά, έστω και με επιμέρους 
προβλήματα- αποτυπώνεται η εναλλακτική κινηματική 
αντίληψη για την αποκεντρωμένη διαχείριση, με έμφαση 
στην πρόληψη, στην προδιαλογή και στην ανάκτηση των 
υλικών. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνεται ο φιλόδοξος 
στόχος, μέχρι το 2020, η ανάκτηση να φτάσει σε συνολικό 
ποσοστό 74%, με το 50% να προέρχεται από προδιαλογή 
των υλικών. Είναι σαφές ότι η διαχείριση των απορριμμάτων 
μπορεί να γίνει μια παραγωγική δραστηριότητα με μεγάλα 
οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Η Αττική στα πρόθυρα μιας τεράστιας 
περιβαλλοντικής και υγειονομικής κρίσης

Δυστυχώς, το εθνικό σχέδιο δεν υποστηρίζεται στην πράξη. 
Ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την αυτοδιοίκηση α΄ 
και β΄ βαθμού, αφού τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης 
(ΠΕΣΔΑ) και τα τοπικά σχέδια διαχείρισης (ΤΣΔΑ) των 
δήμων, που ακολούθησαν, μόνο στα λόγια εναρμονίζονται 
με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης. Περιορίζονται σε 
επιφανειακές δράσεις και συντηρούν το παλιό 
συγκεντρωτικό μοντέλο με τα πολλά σύμμεικτα, τα 
εργοστάσια επεξεργασίας και τους χώρους ταφής. Είναι η 
ίδια η πολιτεία που καλλιεργεί την αντίληψη της 
«εξαγωγής» των σκουπιδιών και της άρνησης να 
υλοποιηθούν τοπικές, δημοτικές υποδομές ήπιας 
διαχείρισης και ανάκτησης. Η στάση αυτή, εκτός των 
άλλων, στρώνει το έδαφος σε τοπικιστικές - συντηρητικές 
αντιλήψεις, του τύπου «ούτε ένα κιλό σκουπίδια στον τόπο 
μου», ακόμη και όταν μιλάμε για «πράσινα σημεία» ή για 
υποδομές ανακύκλωσης προδιαλεγμένων υλικών. 
Ταυτόχρονα, ανοίγει το δρόμο στην επέκταση των 
ιδιωτικοποιήσεων σε όλο το φάσμα της διαχείρισης των 
αποβλήτων. Η μάστιγα των ΣΔΙΤ (συμπράξεων δημόσιου - 
ιδιωτικού τομέα) έχει επανέλθει δριμύτερη.



• Να γίνει συνείδηση ότι δεν υπάρχει καλύτερη λύση από
την αποκεντρωμένη διαχείριση, με έμφαση στις 
δημοτικές υποδομές ανακύκλωσης και 
κομποστοποίησης, στο έδαφος της λογικής της δίκαιης 
και ισόρροπης κατανομής των βαρών της διαχείρισης και 
χωρίς να μεταφέρουμε τα απόβλητά μας σε άλλες 
περιοχές.

• Να μεταβούμε σε πρακτικές ουσιαστικής αλληλεγγύης
προς τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, 
εγκαταλείποντας την ανέξοδη ρητορική συμπαράστασης 
και υιοθετώντας επιλογές μείωσης των ΔΙΚΩΝ  ΜΑΣ 
σκουπιδιών, που οδηγούνται στη «χαβούζα» της Φυλής.

• Να απαιτήσουμε από ΟΛΟΥΣ τους δήμους της Αττικής
να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις και να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητες που τους δίνει το εθνικό σχέδιο διαχείρισης 
αποβλήτων, διεκδικώντας από την κυβέρνηση όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία γι αυτό (χρηματοδότηση, 
χωροθέτηση υποδομών, ρύθμιση της δυνατότητας να 
διαθέτουν τα προϊόντα της ανάκτησης οι ίδιοι κ.λπ.).

• Να μη γίνουμε συνένοχοι στις πολιτικές εξαγοράς και
εκμαυλισμού συνειδήσεων των αυτοδιοικητικών και 
μεγάλης μερίδας της κοινωνίας της Φυλής και της 
υπόλοιπης Δυτικής Αττικής. Ας αρνηθούμε να 
πληρώσουμε ανταποδοτικό τέλος, που έχει θεσμοθετηθεί 
προκειμένου να παραμείνει ο ΧΥΤΑ της Φυλής μοναδικός 
υποδοχέας των απορριμμάτων ολόκληρης της Αττικής.   
Οι δήμοι  στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που αξιοποιούν 
τα απορρίμματα παραγωγικά, είναι για μας πυξίδα και 
παράδειγμα.

• Να αναδειχθεί η κρισιμότητα της κατάστασης και η
ανάγκη να υπάρξει αλλαγή ρότας σε όλα τα επίπεδα, μη 
εξαιρουμένης της στάσης των κινημάτων και των τοπικών 
πρωτοβουλιών, στη βάση της διαφύλαξης του δημόσιου και 
κοινωνικού χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων.

Η αλλαγή ρότας είναι η πιο επείγουσα 
προτεραιότητα 
Το περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας, οι πολίτες και οι 
συλλογικότητες που συμμετέχουμε σε αυτό δεν μπορούμε 
να μείνουμε απαθείς θεατές σε αυτό το θέατρο του 
παραλόγου και στη προδιαγεγραμμένη εκδήλωση της 
κρίσης. Αυτήν την κρίσιμη στιγμή αισθανόμαστε την ανάγκη 
να διακηρύξουμε σε κάθε κατεύθυνση και να αναλάβουμε 
πρωτοβουλίες, με σκοπό:

Το εξόχως ανησυχητικό, όμως, δεν είναι ότι η περιφέρεια 
ακολουθεί την αποτυχημένη πεπατημένη του 
παρελθόντος, αλλά το ότι πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να 
γίνεται ούτε καν αυτό. Η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ Φυλής 
εκτιμάται ότι θα έχει εξαντληθεί στα μέσα του 2019, όταν 
δε θα μπορεί να δεχτεί ούτε μια σακούλα σκουπιδιών. 
Χωρίς καμία άλλη εναλλακτική υποδομή ανακύκλωσης, 
επεξεργασίας και ασφαλούς ταφής η Αττική οδηγείται με 
μαθηματική ακρίβεια σε μια τεράστια περιβαλλοντική και 
υγειονομική κρίση, οι επιπτώσεις της οποίας θα είναι 
τρομακτικές. Τότε θα διαπιστώσουν όλοι -με οδυνηρό 
τρόπο- ότι η διαχείριση των αποβλήτων δεν είναι 
πρόβλημα της Δυτικής Αττικής, αλλά ολόκληρης της 
Αττικής και του καθενός από εμάς, ξεχωριστά. Μόνο που 
τότε, θα είναι πολύ αργά!
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επικοινωνία:  perivallontiko.diktyo.athinas@gmail.com




