
 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Η διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας, ύστερα από μια 15ετία πλήρους –στοχευμένης-

κυβερνητικής απραξίας, βρίσκεται σήμερα μπροστά σε τραγικά αδιέξοδα. Αδιέξοδα τα οποία πολύ 
σύντομα θα κληθεί να πληρώσει (και με την κυριολεκτική και με τη μεταφορική έννοια του όρου) ο 
εργαζόμενος λαός. 
Το αδιέξοδο με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι γνωστό 

εδώ και χρόνια. 
Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ με την στήριξη και  των υπολοίπων δυνάμεων του 

Ευρωμονόδρομου (ΣΥΡΙΖΑ-Οικολόγοι κ.ά) σε Περιφερειακό, (πρώην) Νομαρχιακό και τοπικό 
επίπεδο Διοίκησης έστρωσαν το έδαφος για την ανάθεση συνολικά της διαχείρισης των 
απορριμμάτων σε ιδιώτες. 
Χρόνια τώρα αποκαλύπταμε τους στόχους και τις μεθοδεύσεις των δυνάμεων του 

Ευρωμονόδρομου που στα πλαίσια των κατευθύνσεων της Ε.Ε. οδηγούσαν στο αδιέξοδο, για να 
αναγκάσουν το λαό να αποδεχθεί σαν σωτήρες τους ομίλους που λυμαίνονται το χώρο της 
διαχείρισης των απορριμμάτων γδέρνοντας τον με πανάκριβα τέλη. 
Με αναρίθμητες  παρεμβάσεις  σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης,  με ημερίδες, ανακοινώσεις κ.λ.π. 

προειδοποιούσαμε ότι θα αξιοποιηθούν τα αδιέξοδα, για να οδηγήσουν σε λύσεις με τις οποίες θα 
κοστίζουν τα απορρίμματα ακριβότερα από το ψωμί, αλλά και σε μεθόδους διαχείρισης 
περιβαλλοντικά επιβλαβείς. 
Τώρα, με συναίνεση όλων των δυνάμεων του Ευρωμονόδρομου –αξιοποίηση του «Καλλικράτη» - 

και πρωταγωνιστή την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη, δρομολογήθηκε η 
παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας στους επιχειρηματικούς ομίλους με 
την διαδικασία της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Δηλαδή θα πληρώσει ο 
λαός την δημιουργία πανάκριβων εγκαταστάσεων και θα (ξανα)πληρώνει ληστρικά τέλη για τα 
σκουπίδια. 
Στην πορεία για την ολοκληρωμένη διαχείριση (την ολοκληρωτική παράδοση στο κεφάλαιο) που 

θα πάρει χρόνο και υπό την απειλή προστίμων, οι Δήμοι της Περιφέρειας εφαρμόζουν διάφορα 
προγράμματα προσωρινής όπως λένε διαχείρισης κατασπαταλώντας τεράστια ποσά που θα χρεώσουν 
στους δημότες. Πολλοί Δήμοι  προμηθεύονται εξοπλισμό και δημιουργούν δαπανηρές εγκαταστάσεις 
που θα καταλήξουν προίκα στους μεγαλοεπιχειρηματίες. (Γίνεται πολύ μεγάλο πάρτυ που δεν θα 
είναι και πολύ προσωρινό). 
Ο Δήμος Τρίπολης κινούμενος στην ίδια λογική, χωροθετεί μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης 

σε ενοικιαζόμενους χώρους  μέσα στον οικιστικό ιστό, προετοιμάζοντας μάλιστα τους δημότες για 
αυξήσεις στα Δημοτικά Τέλη της τάξης του 20% με 30% και βλέπουμε…  
Και αυτά, τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί στον επιστημονικό - τεχνικό χώρο της χώρας μια ενιαία 

αντίληψη για το βέλτιστο συνδυασμό των μεθόδων διαχείρισης που περιλαμβάνει:                       

• Μείωση της ποσότητας και βλαπτικότητας των παραγόμενων απορριμμάτων, ορθολογική 
συλλογή και μεταφορά με μηχανική αποκομιδή και Σταθμούς Μεταφόρτωσης. 

• Ανάκτηση χρήσιμων υλικών με διαλογή στην πηγή. 
• Μηχανική ανακύκλωση, με ανάκτηση καυσίμου, αλλά και εδαφοβελτιωτικού υλικού. 
• Ασφαλή τελική διάθεση. 
• Υγειονομική ταφή των υπολοίπων σε σύγχρονους και ασφαλείς, περιβαλλοντικά και 

υγειονομικά, χώρους. 
• Κατάργηση και αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών. 
• Παράλληλα, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ειδική αντιμετώπιση των 

εργαζομένων στα απορρίμματα (ένταξη στα βαρέα, πρόσθετα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια της 
εργασίας). 



Παρ' ολ' αυτά, η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση αναδεικνύει το αντιλαϊκό περιεχόμενο της 
εφαρμοζόμενης πολιτικής, αφού όχι μόνο ελάχιστα έχουν γίνει, αλλά και προωθείται γοργά η 
ιδιωτικοποίηση, η εφαρμογή αντιπεριβαλλοντικών μεθόδων και τεχνολογιών, η επαύξηση των 
εξοντωτικών τελών ήδη σε βάρος των δημοτών. 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ  ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» 

1. Να χωροθετήσει άμεσα η κυβέρνηση τους νέους χώρους για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
και ταφής των υπολειμμάτων, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, με βάση τις τεκμηριωμένες 
μελέτες, επιστημονικοτεχνικά και χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, με όρους διαφάνειας (όσο μπορεί να 
υπάρξει αυτή) και συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων φορέων. 

2. Να προχωρήσει, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, η αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών 
σε όλη τη χώρα και όχι να μετατίθεται συνεχώς για το μέλλον. 

3. Παραμένουμε αταλάντευτοι στη θέση ενάντια στην καύση των απορριμμάτων. 

4. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης μέρους ή του συνόλου της καθαριότητας. Η 
δραστηριότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων, περιλαμβάνοντας και την ανακύκλωση, να 
ασκείται μόνο από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ (Συνδέσμων, Δήμων κ.ά), όπως αυτές προβλέπονται από 
τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, και στις οποίες πρέπει να υπαχθούν όσοι 
εργαζόμενοι απασχολούνται και σήμερα μέσω Δημοτικών Επιχειρήσεων ή άλλων ΝΠΙΔ. 

5. Να δημοσιευτεί, επιτέλους, ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές, να προχωρήσει η 
χωροθέτηση και να αρχίσουν τα έργα διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων. 

6. Να αρχίσει άμεσα η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη ενδο - και 
εξωνοσοκομειακή διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων. 

7. Να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν ακόμη στη νομοθεσία διαχείρισης των αποβλήτων, στη 
βάση εξυπηρέτησης των πραγματικών αναγκών και όχι των επενδυτικών προσδοκιών και των άλλων 
συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. 

8. Να διασφαλιστούν έγκαιρα, με ευθύνη και δαπάνες του κράτους, οι πόροι που απαιτούνται για 
την εκτέλεση των έργων που προβλέπονται από τους περιφερειακούς σχεδιασμούς. 

9. Να είναι οι Σύνδεσμοι των Δήμων, οι ενιαίοι διαδημοτικοί φορείς διαχείρισης (μεταφόρτωσης, 
επεξεργασίας, τελικής διάθεσης) των απορριμμάτων, περιλαμβανόμενης και της αποκλειστικής 
λειτουργίας από τις υπηρεσίες τους των συναφών εγκαταστάσεων, με ενίσχυση, όμως, του δημόσιου 
και κοινωνικού χαρακτήρα του έργου τους, με διαφάνεια (όσο αυτή μπορεί να υπάρχει στα πλαίσια 
του συστήματος) με απρόσκοπτη ένταξη σ' αυτόν όλων των ΟΤΑ της κάθε περιοχής, που το 
επιθυμούν και χωρίς πολιτικούς αποκλεισμούς στην επιλογή της διοίκησής τους. 

Την λύση και σε αυτό το πρόβλημα θα δώσει η λαϊκή πάλη που θα έχει στο στόχαστρό της την 
εξουσία των μονοπωλίων, αφού αυτά είναι που λεηλατούν την ζωή των εργαζομένων. 
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