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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014
Ολοκλθρϊκθκε με μεγάλθ επιτυχία το πρωτοποριακό ςεμινάριο με τίτλο: «Κομποςτοποίθςθ και
Εναλλακτικι Διαχείριςθ Αποβλιτων ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ», που ςυνδιοργάνωςαν ο φνδεςμοσ
Επιχειριςεων Κομποςτοποίθςθσ και θ Οικολογικι Εταιρεία Ανακφκλωςθσ, υπό τθν αιγίδα του ΤΠΕΚΑ, του
Ε.Ο.Α.Ν, του Διμου Ακθναίων και του Διεκνοφσ Δικτφου Κοινωνικισ Οικονομίασ RReuse, ςτο Αμφικζατρο του
Διμου Ακθναίων ςτον Πολυχϊρο του Σεχνόπολισ ςτο Γκάηι.
υμμετείχαν Διμαρχοι, Αντιδιμαρχοι, Δθμοτικοί φμβουλοι, πανεπιςτθμιακοί και κυρίωσ τελζχθ τθσ
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και του ιδιωτικοφ τομζα. Ειςθγθτζσ του ςεμιναρίου ιταν οι πλζον ζμπειροι
επιςτιμονεσ και επαγγελματίεσ από όλουσ τουσ τομείσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων. Η
αξιολόγθςθ του εμιναρίου κρίκθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ από πολφ καλι ζωσ εξαιρετικι, όςον αφορά τθν
επικαιρότθτα, τθν αναγκαιότθτα και τθν πλθρότθτα τθσ κεματολογίασ.
Η αναγκαιότθτα και οι ςυγκυρίεσ που οδιγθςαν ςτθν πραγματοποίθςθ του ςεμιναρίου ιταν πολλζσ
και ςθμαντικζσ, όπωσ:
 Η μεγάλθ ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ για όλεσ τισ νζεσ διαχειριςτικζσ, τεχνολογικζσ και οικονομικζσ εξελίξεισ
ςχετικά με τα κζματα τθσ ανακφκλωςθσ – κομποςτοποίθςθσ και εναλλακτικισ διαχείριςθσ,
 Η προετοιμαςία όλων των εμπλεκομζνων για τισ επερχόμενεσ αλλαγζσ ςθμαντικϊν Οδθγιϊν, όπου
αυξάνονται ςθμαντικά όλοι οι ποςοτικοί ςτόχοι ΔςΠ, ανάκτθςθσ, ανακφκλωςθσ και εκτροπισ από τθν
ταφι, που κα πρζπει να επιτευχκοφν μζχρι το 2020 και το 2030,
 Η ανάγκθ χάραξθσ τθσ «οδοφ», που κα ακολουκθκεί για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των αποβλιτων,
κακϊσ είμαςτε μπροςτά ςτθν επιλογι των μεγάλων ζργων με ΔΙΣ, ενϊ είναι ςτο χζρι των διμων αν κα
ακολουκιςουν και πόςο αυτιν τθν «οδό» ι κα ςτραφοφν και ςε μικρότερα ζργα και δράςεισ με
εναλλακτικι – τοπικι διαχείριςθ των αποβλιτων τουσ, που οι διοργανωτζσ του εμιναρίου κρίνουν ωσ
απολφτωσ αναγκαίο.
 Ο νζοσ νόμοσ για τθν ανακφκλωςθ, που είναι υπό δθμόςια διαβοφλευςθ και επιχειρεί ςοβαρζσ αλλαγζσ
ςτον τομζα τθσ ανακφκλωςθσ και κομποςτοποίθςθσ,
 Σζλοσ, το επικείμενο πρόςτιμο τθσ Ε.Ε. κατά τθσ Ελλάδασ για τθν ανεπαρκι διαχείριςθ απορριμμάτων,
που τελικά ανακοινϊκθκε ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2014 και μασ κροφει το καμπανάκι για δράςεισ εδϊ και
τϊρα.
ε ςχζςθ με ςθμαντικά ςθμεία του περιεχομζνου του εμιναρίου και τισ προτάςεισ που κατατζκθκαν
αξίηει να αναφερκοφν τα εξισ:
Ανακφκλωςη – Εναλλακτική Διαχείριςη
Σονίςτθκε θ ανάγκθ για τθν καλφτερθ οργάνωςθ, ευρεία ανάπτυξθ και ςωςτι εφαρμογι τθσ Διαλογισ
ςτθν Πθγι (ΔςΠ), τόςο ςτο ρεφμα των ανακυκλϊςιμων υλικϊν όςο και των βιοαποβλιτων, που αποτελοφν
ςχεδόν το ςφνολο των κακθμερινϊν απορριμμάτων, και ιδιαίτερα επιςθμάνκθκε θ αναγκαιότθτα
ςυςτθματικισ και ςτοχευμζνθσ ενθμζρωςθσ των δθμοτϊν, θ οποία παίηει τον κακοριςτικό ρόλο ςτθν επιτυχία
τθσ ΔςΠ. Αναλφκθκε ο ρόλοσ των εκνικϊν υςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΕΔ) για πολλά υλικά και
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προϊόντα, που δραςτθριοποιοφνται ςτθ χϊρα μασ, κακϊσ και οι προχποκζςεισ για να βελτιςτοποιθκοφν τα
οφζλθ των διμων από τθν ςυνεργαςία μαηί τουσ.
Αναλφκθκε θ αναγκαιότθτα τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ και τθσ μθδενικισ παραγωγισ αποβλιτων, που
μποροφν μεςο-μακροπρόκεςμα να επιτευχκοφν και ςτθ χϊρα μασ αξιοποιϊντασ μεκόδουσ, εργαλεία και
δράςεισ όπωσ: Η βελτιςτοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με τα υπάρχοντα και τα
μελλοντικά εκνικά υςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, θ δθμιουργία Πράςινων θμείων και
Ολοκλθρωμζνων Πράςινων θμείων (Κζντρων Δθμιουργικισ Επαναχρθςιμοποίθςθσ Τλικϊν), θ αλλαγι του
τρόπου χρζωςθσ των δθμοτικϊν τελϊν με τθν υιοκζτθςθ του Πλθρϊνω Όςο Πετάω, θ ενκάρρυνςθ και
ενίςχυςθ των Κοινωνικϊν Επιχειριςεων (ΚΟΙΝΕΠ) ςτθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ και τθσ
επαναχρθςιμοποίθςθσ, αντλϊντασ εμπειρία και από το διεκνζσ δίκτυο κοινωνικισ οικονομίασ RReuse.
Αναλφκθκε επίςθσ θ ανάγκθ, οι κεντρικζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ ςφμμεικτων αποβλιτων – όπου και
όταν υλοποιθκοφν – να είναι ςχεδιαςμζνεσ για το 30% των ςθμερινϊν ποςοτιτων και να λειτουργιςουν με
3,2,1 βάρδιεσ αναλόγωσ των ειςερχομζνων, ϊςτε να επιτυγχάνεται μειωμζνο κόςτοσ εγκατάςταςθσ και
ταυτόχρονα να είμαςτε ςε ςυμφωνία με τισ υποχρεϊςεισ μασ για πρόλθψθ. Επαναχρθςιμοποίθςθ και ΔςΠ
Χρηματοδοτήςεισ
Εκ μζρουσ τουσ ΕΠΠΕΡΑΑ παρουςιάςτθκε το νζο πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ των ζργων διαχείριςθσ
των αποβλιτων, το οποίο προβλζπει και αυξθμζνα κονδφλια για Διαλογι ςτθ Πθγι και Κομποςτοποίθςθ των
βιοαποβλιτων.
Οικιακή Κομποςτοποίηςη
Αναλφκθκε θ αναγκαιότθτα και τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφζλθ των διμων από τθν
αξιοποίθςθ τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, κακϊσ και από τθν χριςθ μθχανικϊν κομποςτοποιθτϊν ςε
ειδικζσ εφαρμογζσ (πράςινα ςθμεία εντόσ και εκτόσ αςτικοφ ιςτοφ, μεγάλουσ παραγωγοφσ βιοαποβλιτων,
μικρά νθςιά, απομακρυςμζνεσ και δυςπρόςιτεσ περιοχζσ).
Κομποςτοποίηςη
Σονίςκθκε θ δυνατότθτα άμεςθσ δράςθσ και εξαιρετικά οικονομικϊν λφςεων με ΔςΠ και
κομποςτοποίθςθ ζναντι επιλογϊν δθμιουργίασ κεντρικϊν μονάδων επεξεργαςίασ ςφμμεικτων αποβλιτων με
τθν μζκοδο ΔΙΣ. Προτάκθκε θ άμεςθ τοποκζτθςθ του καφζ κάδου για τα οργανικά και θ υποχρζωςθ των
μελλοντικϊν μονάδων επεξεργαςίασ για μειωμζνο «Σζλοσ Ειςόδου» για τα προδιαλεγμζνα οργανικά, ϊςτε να
δοκοφν ςθμαντικά κίνθτρα ςτουσ διμουσ για ΔςΠ των οργανικϊν και για ςθμαντικι τελικά μείωςθ του
κόςτουσ διαχείριςισ τουσ.
Αναλφκθκαν οι βαςικζσ αρχζσ, ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ και τα οικονομικά των μονάδων
κομποςτοποίθςθσ και δόκθκε αναλυτικι απάντθςθ ςτο ερϊτθμα κατά πόςο ςυμφζρει ζνα Διμο να κάνει
Κομποςτοποίθςθ. Και παρουςιάςτθκαν λφςεισ για ειδικζσ εφαρμογζσ (κομποςτοποίθςθ ιλφοσ βιολογικϊν
κακαριςμϊν, κομποςτοποίθςθ και αναερόβια χϊνευςθ αποβλιτων αγροκτθνοτροφικϊν αποβλιτων,
αποβλιτων ελαιουργείων, κ.λπ.).
Βιοαποικοδομήςιμα πλαςτικά
Δόκθκε για πρϊτθ φορά μία ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τα βιοαποικοδομιςιμα και κομποςτοποιιςιμα
πλαςτικά και για τθ ςπουδαιότθτα τθσ χριςθσ τουσ ςτθ ςυςκευαςία, κακϊσ και ςε άλλεσ χριςθσ (π.χ
γεωργία, παραγωγι προϊόντων μικρισ διάρκειασ ηωισ κ.α.). Παρουςιάςτθκαν οι δυνατότθτεσ που δίνουν τα
υλικά αυτά ςαν απαραίτθτα εργαλεία τθσ ΔςΠ και τθσ διαχείριςθσ των οργανικϊν αποβλιτων, μζςω τθσ
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βιοαποικοδομιςιμθσ ςακοφλασ. Σζλοσ, αποκρυπτογραφικθκε ο ρόλοσ τθσ οξο-διαςπϊμενθσ ςακοφλασ και οι
διαφορζσ και τα πλεονεκτιματα τθσ βιοαποικοδομιςιμθσ – κομποςτοποίθςιμθσ.
Εφαρμογζσ ΔςΠ
Σα παραδείγματα πρακτικισ εφαρμογισ Διαλογισ ςτθ Πθγι των βιοαποβλιτων, είναι άκρωσ
ενκαρρυντικά για τθ ςυνζχεια και πρζπει να επεκτακοφν ταχφτατα…
Προτάςεισ που τζθηκαν από το Σεμινάριο
ταχυολογοφμε ςθμαντικζσ προτάςεισ από τισ ειςθγιςεισ και τθ ςυηιτθςθ:
 «Οι δυνατότητεσ ανάληψησ πρωτοβουλιϊν, και από τουσ δήμουσ, για δράςεισ Πρόληψησ και
Εναναχρηςιμοποίηςησ είναι τϊρα μεγαλφτερεσ και ωριμότερεσ από ποτζ…»
 «Η ανάγκη δημιουργίασ Πράςινων Σημείων και Ολοκληρωμζνων Πράςινων Σημείων οπωςδήποτε μζςα
ςτον αςτικό χϊρο για μεγαλφτερη αποτελεςματικότητα και καλφτερη εξυπηρζτηςη των δημοτϊν…»
 «Η οικιακή κομποςτοποίηςη πρζπει να αποτελεί μζροσ τησ λφςησ διαχείριςησ απορριμμάτων ςε κάθε
δήμο…»
 «Ανάγκη παροχήσ κινήτρων - οικονομικϊν και ηθικϊν – ςε μεγάλουσ παραγωγοφσ βιοαποβλήτων για ιδία
διαχείριςη του οργανικοφ κλάςματοσ, όπωσ με τη χρήςη μηχανικϊν κομποςτοποιητϊν…»
 «Τα προγράμματα ενημζρωςησ των πολιτϊν είναι από τα πλζον βαςικά βήματα για την επιτυχία και καλή
λειτουργία των προγραμμάτων ολοκληρωμζνησ διαχείριςησ των αποβλήτων (ΔςΠ, οικιακή και δημοτική
κομποςτοποίηςη, εναλλακτικά ςυςτήματα) ανακφκλωςησ και πρζπει να δοθεί ςημαντικό βάροσ, αλλά και
να αυξηθοφν τα κονδφλια προσ τα προγράμματα ενημζρωςησ…»
 «Το κόςτοσ άμεςησ ζναρξησ προγραμμάτων ΔςΠ των βιοαποβλήτων, με τοποθζτηςη του καφζ κάδου
παντοφ, και δημιουργίασ μονάδων κομποςτοποίηςησ είναι μικρότερο από το κόςτοσ μεταφορϊν ενόσ
ζτουσ…»
 Το κόςτοσ κομποςτοποίηςησ και βιολογικήσ ξήρανςησ τησ ιλφοσ των βιολογικϊν καθαριςμϊν είναι κατά
πολφ χαμηλότερο από όλεσ τισ άλλεσ μεθόδουσ επεξεργαςίασ και τελικήσ διάθεςησ…»
 «Η κοινωνική οικονομία ςτα θζματα τησ Πρόληψησ – Επαναχρηςιμοποίηςησ – Ανακφκλωςησ Εναλλακτικήσ Διαχείριςησ μπορεί να ςυμβάλλει και ςτην λφςη του προβλήματοσ των ςκουπιδιϊν, και
ταυτόχρονα να δημιουργήςει πολλζσ μόνιμεσ και κοινωνικά χρήςιμεσ νζεσ θζςεισ εργαςίασ…»
 «Η εφαρμογή του Πληρϊνω Όςο Πετάω μπορεί να αποτελζςει ζνα πολφ ςημαντικό εργαλείο πολιτικήσ για
τουσ δήμουσ, ϊςτε να δοθοφν και οικονομικά κίνητρα ςτουσ δημότεσ για περιςςότερη και ποιοτικότερη
ΔςΠ, ϊςτε να πληρϊςουν και λιγότερα δημοτικά τζλη,
 «Η πρϊτη προτεραιότητα για την υγιεινοποίηςη και την αποφυγή προβλημάτων ςτη διάρκεια τησ
κομποςτοποίηςησ είναι η δυναμική κομποςτοποίηςη με αναςτροφή των ςειραδιϊν…»
Για τον Σ.Ε.Κ.
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