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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  03/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  046/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Φεβρουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 01-02-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 045 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 
10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας 
∆ηµήτριος (εκτός των  υπ΄ αριθµ. 048 και 049 αποφάσεων), 17) Μπάκας Ιωάννης (εκτός των  
υπ΄ αριθµ. 048 και 049 αποφάσεων), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 
20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 050 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Καρβελίου, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα, ο οποίος 
και παραβρίσκεται. 
 
  
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Πορεία προγράµµατος ανακύκλωσης. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Τσερώνης, αναφέρει τα εξής: 
 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η ανακύκλωση είναι ένας από τους τοµείς που η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την παγκόσµια πρωτοπορία. Κατά µέσον όρο ανακυκλώνει το 27% των 
απορριµµάτων της. Η χώρα µας είναι τελευταία σε επίδοση απ’ όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες 
ανακυκλώνοντας µόλις το 1/3. Περίπου το 90% των απορριµµάτων που συλλέγονται στους 
δήµους και στις κοινότητες της χώρας οδηγούνται στις χωµατερές και γύρω στο 10% ή κάτι 
λιγότερο οδηγείται στην ανακύκλωση.  
 
Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ιδιαίτερα ότι µε βάση τις κοινοτικές οδηγίες, το 2011 πρέπει να 
ανακυκλώσουµε από κάθε ανακυκλώσιµο υλικό κάποιο ποσοστό. Συγκεκριµένα θα πρέπει να 
ανακυκλώνουµε το 60% του γυαλιού, το 60% του χαρτιού, το 50% των µετάλλων, το 22,5% 
των πλαστικών και το 15% του ξύλου. 
Ενώ σήµερα τα ποσοστά τα αντίστοιχα είναι πολύ χαµηλότερα. 
 
Στην προσπάθεια ανακύκλωσης συµµετέχουν 367 δήµοι σε όλη τη χώρα. Η επιτυχία του 
συγκεκριµένου εγχειρήµατος απαιτεί συνέργεια πολλών παραγόντων. Πρώτα απ΄ όλα των 
κατοίκων που πρέπει να συνηθίσουν να τοποθετούν σε διαφορετικό κάδο στα σπίτια τους τα 
υλικά συσκευασίας. Και όπως είναι φυσικό κανείς δεν είναι διατεθειµένος να δυσκολέψει τη 
ζωή του διαχωρίζοντας τα απορρίµµατα στο σπίτι αν δεν διακρίνει κάποιο ορατό όφελος ή αν 
κάποιος δεν του το επιβάλει.  
 
Γι’  αυτό ακριβώς χρειάζεται η ενηµέρωση των δηµοτών ώστε ο καθένας µας να 
συνειδητοποιήσει ότι η διαρκής αύξηση του όγκου των απορριµµάτων, η οποία στη δεκαετία 
1995 έως 2005 έφτασε το 50%, θα µας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Πρέπει οπωσδήποτε να 
µειώσουµε τον όγκο των σκουπιδιών κυρίως µειώνοντας τον όγκο των υλικών συσκευασίας. 
 
Στην πόλη µας τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει µπει στο πρόγραµµα ανακύκλωσης, τα πρώτα 
αποτελέσµατα κρίνονται πολύ ενθαρρυντικά παρότι δεν έχει γίνει καµία συστηµατική και 
επίµονη προσπάθεια και καµπάνια ενηµέρωσης. 
 
Χρειάζεται να ενισχύσουµε τους µηχανισµούς ανακύκλωσης. Να απλώσει η εφαρµογή του 
προγράµµατος σε ολόκληρο το ∆ήµο, να υπάρξει συνεργασία και µε όµορους ∆ήµους και 
βέβαια πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στο θέµα της ενηµέρωσης των δηµοτών. Αυτό 
βέβαια προϋποθέτει και αύξηση του αντίστοιχου κωδικού ενηµέρωσης για την ανακύκλωση 
που αν θυµάµαι καλά κατά τη συζήτηση που είχαµε στον προϋπολογισµό, ήταν µόλις 10.000 
ευρώ. 
 
Η πρότασή µου θα έλεγα ότι συνοψίζεται πως πρέπει ως ∆ήµος να επιτύχουµε τα ποσοστά για 
την ανακύκλωση που θέτει η κοινοτική οδηγία για το 2010. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 
θα πρέπει η δηµοτική αρχή και οι δηµοτικές παρατάξεις να εκπονήσουν ένα πρόγραµµα δράσης 
που θα εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο – αυτό προτείνω κε Πρόεδρε – και το οποίο θα 
στηρίζεται στη συνεργασία φορέων όπως το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η 
Οικολογική Κίνηση Καλαµάτας, οι Φίλοι του Μεσσηνιακού Κόλπου, ο Εµπορικός Σύλλογος, οι 
δηµόσιες υπηρεσίες και βέβαια τα µέσα ενηµέρωσης. 
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Πρώτα απ’  όλα όµως χρειάζεται η ενηµέρωση, η ευαισθητοποίηση και η συµµετοχή των 
δηµοτών. Απ’  αυτούς εξαρτάται η επιτυχία της προσπάθειας, αυτοί πρέπει να συνάψουνε ένα 
συµβόλαιο τιµής µε το ∆ήµο για να αναδείξουν την Καλαµάτα ως πρώτη πόλη της χώρας στην 
ανακύκλωση των απορριµµάτων. Θεωρώ ότι ο κανονισµός καθαριότητας ο οποίος σε κάποια 
χρονική στιγµή θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να έχει άρθρα που να είναι 
υποστηρικτικά του προγράµµατος ανακύκλωσης και µε την ευκαιρία θεωρώ πως πρέπει ως 
∆ήµος να κάνουµε ότι είναι δυνατόν για να προωθήσουµε και την οικιακή κοµποστοποίηση η 
οποία είναι θα έλεγα στην ίδια λογική µε το εργοστάσιο κοµποστοποίησης που ελπίζουµε να 
λειτουργήσει. 
 
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι µε βάση τη δική µου εµπειρία, ο ποιο οικολογικός τρόπος 
ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων είναι η ανακύκλωση και η κοµποστοποίηση. Κατά 
καιρούς ακούµε διάφορα για εργοστάσια πυρόλυσης, καύσης και άλλα πολλά. Εκεί θα ήθελα να 
τονίσω για άλλη µια φορά ακόµη, το έχω πει και στο παρελθόν, η πυρόλυση είναι µια 
σύγχρονη τεχνολογία µε πολλές αστοχίες στην εφαρµογή της ακόµα και στις ποιο 
αναπτυγµένες χώρες του κόσµου. Και αυτή πάντως αλλά και η καύση έχει υποπροϊόντα που 
είναι τοξικά. Και επαναλαµβάνω ότι ο ποιο οικολογικός τρόπος οικολογικής διαχείρισης είναι η 
κοµποστοποίηση και η ανακύκλωση. Ευχαριστώ κε Πρόεδρε, επιφυλάσσοµαι για δευτερολογία. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
(Υπάλληλος ∆ήµου Καλαµάτας): 
Θέλω να υπενθυµίσω ότι στην πόλη µας αυτή τη στιγµή 

λειτουργούν 8 διαφορετικά ρεύµατα ανακύκλωσης. Τα υπενθυµίζω στα σύντοµα:  
• Είναι τα υλικά συσκευασίας µε τους γνωστούς µπλε κάδους που ξεκίνησαν το 2005. Για 

το ρεύµα αυτό να θυµίσουµε ότι αυτή την περίοδο έχουµε αποκτήσει και τρίτο 
απορριµµατοφόρο µικρό και θα επεκτείνουµε το πρόγραµµα και στους στενούς 
δρόµους της πόλης, κάτι που δεν είχε γίνει µέχρι τώρα γιατί τα δύο απορριµµατοφόρα 
που µας είχε δώσει η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης ήταν µεγάλου κυβισµού και δεν 
µπορούσαν να µπουν µέσα στα στενά δροµάκια. Και έχουµε και 200 ακόµα κάδους. Για 
να επιτευχθεί αυτή η εφαρµογή η συµπληρωµατική, έχουµε συνεννοηθεί µε τις 
οικολογικές οργανώσεις της πόλης µας, όλες τις οικολογικές οργανώσεις και 
ευαίσθητους πολίτες εθελοντές προκειµένου να κάνουµε ενηµέρωση πόρτα – πόρτα σ’  
αυτές τις περιοχές. 

• Το δεύτερο ρεύµα το οποίο εφαρµόζεται από το 2006 είναι τα απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Είναι δηλαδή κάθε τι που µπαίνει στην πρίζα είτε είναι 
µεγάλου είτε µικρού µεγέθους. Τηλέφωνα, καλώδια κλπ. Εδώ τα αποτελέσµατα δεν 
είναι τόσο εντυπωσιακά όπως είναι στο πρώτο ρεύµα όπου η πόλη µας για τα 
απολογιστικά στοιχεία του 2006 ήταν πρώτη σε αποτελεσµατικότητα ανά κάτοικο αλλά 
είναι ένα γενικότερο πρόβληµα γιατί σ’  αυτές τις συσκευές δραστηριοποιούνται και τις 
συλλέγουν και διάφοροι πλανόδιοι και δεν έχει υπάρξει µία ισορροπία που η 
αυτοδιοίκηση να παίξει έναν σηµαντικότερο ρόλο. Όµως χρειάζεται και εκεί να 
ενεργοποιηθούµε ακόµα περισσότερο διότι οι πλανόδιοι δεν εξασφαλίζουν την 
οικολογικά ορθή διαδικασία της ανακύκλωσης. 

• Το τρίτο ρεύµα είναι τα παλιά αυτοκίνητα. Γι’  αυτό είναι σε εξέλιξη µια διαδικασία 
προκειµένου να ολοκληρωθεί και στην πόλη µας, να υπάρξει ένας τοπικός συλλογέας 
και υπάρχει ένας τέτοιος δραστηριοποιούµενος µάλλον στη βιοµηχανική περιοχή του 
Μελιγαλά έτσι ώστε αν ενεργοποιηθεί αυτός τα παλιά αυτοκίνητα δεν θα 
εγκαταλείπονται στους δρόµους για να πηγαίνουµε στο τµήµα συγκοινωνιών µονάχα τις 
πινακίδες και να κάνουµε τη γνωστή αποταξινόµηση, θα είναι υποχρεωµένοι οι δηµότες 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
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σύµφωνα µε τη νοµοθεσία να πηγαίνουν και το αυτοκίνητο οπότε να µην έχουµε αυτό 
το πρόβληµα. 

 
Γι’  αυτά τα τρία ρεύµατα που σας είπα έχει άµεση συµµετοχή ο ∆ήµος στη διαδικασία 
συλλογής. Είναι λοιπόν άλλα πέντε στα οποία ο ∆ήµος συµµετέχει ενθαρρύνοντας και 
ενεργοποιώντας τους πολίτες και προσπαθώντας να τα προωθήσει από τη δικιά του πλευρά 
χωρίς να έχει άµεση συµµετοχή στη συλλογή. Ποια είναι αυτά. 

• Είναι το πρώτο ρεύµα οι µπαταρίες οι φορητές όπου σε όλα τα σχολεία έχουµε βάλει 
τέτοιους κάδους. Με τη συµβολή τη δικιά µας συγκεντρώσαµε υπευθύνους πολλούς για 
να προωθηθεί το πρόγραµµα. Έχουνε µπει σε ΚΑΠΗ, σε χώρους άθλησης και γενικά σε 
χώρους συγκέντρωσης δηµοτών. 

• Το επόµενο ρεύµα είναι οι µπαταρίες των αυτοκινήτων οι µεγάλες. Εδώ το σύστηµα 
ελέγχεται στα ηλεκτρολογία και στα συνεργεία των αυτοκινήτων. 

• Το τρίτο ρεύµα απ΄ αυτά είναι τα ελαστικά των αυτοκινήτων όπου και αυτό ελέγχεται 
στα βουλκανιζατέρ. 

• Το τέταρτο ρεύµα είναι τα παλιά λιπαντικά και έλαια των αυτοκινήτων. Και αυτό 
ελέγχεται πάλι στο αντίστοιχα συνεργεία και τα αντίστοιχα καταστήµατα που κάνουν 
αυτές τις αλλαγές. 

• Και έχουµε ακόµα στην πόλη µας ένα ρεύµα που δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία, 
έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, βέβαια είναι στα πρώτα τους βήµατα, είναι τα 
τηγανέλαια, τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια τα οποία τα συλλέγουµε και τα 
στέλνουµε στον Βόλο µαζί µε την βοήθεια µιας εταιρείας πάλι κι εδώ, όπου αντί να 
πέφτουν όπως έπεφταν µέχρι πριν στις αποχετεύσεις και στους αγωγούς των οµβρίων, 
πηγαίνουν στην ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ και τα κάνει βιοντίζελ. 

 
Αυτά είναι τα οκτώ ρεύµατα τα οποία προσπαθούµε να τα ενισχύσουµε και να τα 
νοικοκυρέψουµε περισσότερο. Έχουµε προγραµµατίσει όσον αφορά τη ενηµέρωση και αυτή 
την περίοδο από τις 25 του Γενάρη µέχρι τις 19 Μάρτη σε συνεργασία µε τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευσης έχει βγει πρόγραµµα που θα επισκεφθούµε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθµιας 
και θα κάνουµε ενηµέρωση όπως έχουµε ξεκινήσει, τάξη – τάξη. Μας έχει δώσει η 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση µία διδακτική ώρα για κάθε τάξη. Άρα έχουµε επαρκή χρόνο σ’  
αυτή τη συνάντηση που κάνουµε από πλευράς ∆ήµου, ενηµερώνουµε τα µικρά παιδιά, τους 
µαθητές των γυµνασίων και των λυκείων γιατί µέχρι τώρα φαίνεται ότι από κει µπορεί να 
υποστηριχθεί καλλίτερα το πρόγραµµα. 
12, 14 & 15 του Φεβρουαρίου η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, η πανελλαδική εταιρεία 
αυτή µαζί µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε µέσα στα πλαίσια του ΚΠΕ παρουσιάζουµε στις οικολογικές οµάδες 
των σχολείων αυτά τα προγράµµατα ποιο εξειδικευµένα. 
7,8 & 9 Μαΐου είναι η δευτεροβάθµια στο Πνευµατικό Κέντρο. Με τη συνεργασία του ∆ήµου 
θα κάνει µια άλλη παρουσίαση και την πρώτη µέρα θα γίνει µία ηµερίδα µε όλα τα συλλογικά 
συστήµατα όπως είχαν γίνει και το 2006 ούτως ώστε να ενηµερωθεί ο κόσµος σε πια φάση 
βρίσκεται η διαδικασία της ανακύκλωσης. 
 
Πέραν λοιπόν απ΄ αυτά τα οκτώ ρεύµατα εµείς προσπαθούµε να επεκταθούµε και σε άλλα 
επιµέρους. Ο στόχος µας είναι κάθε φορά, όπου υπάρχει δυνατότητα να δηµιουργούµε ένα 
καινούργιο ρεύµα για να αξιοποιούµε τα σκουπίδια. Και έτσι όπως είναι και σήµερα στα θέµατα 
της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπου σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο 
αντιδήµαρχο είπαµε ότι θα ήταν καλλίτερα να µην το συζητήσουµε σήµερα γιατί πρέπει να το 
διευκρινίσουµε λιγάκι περισσότερο επειδή υπήρξαν κάποιες λεπτοµέρειες που πρέπει να 
διευκρινισθούν, θα εφαρµόσουµε ένα νέο ρεύµα για τα ανακυκλώσιµα των εκτυπωτών. 
Υπάρχει πάλι µια εταιρεία η οποία θα τα συγκεντρώνει χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ήµου. 
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Επίσης είµαστε σε µία συνεννόηση από πέρυσι και θα δούµε πως θα το βελτιώσουµε τώρα και 
µε τον Κοινωνικό Φορέα, µε το Περιβόλι της Γιαγιάς τον παιδικό σταθµό που έχει ξεκινήσει µία 
διαδικασία για τον παλιό ρουχισµό να µπορούµε να τον αξιοποιούµε. Έχουµε βρει στην Αθήνα 
κατάλληλους υποδοχής που θα παίρνουν αυτά τα οποία θα µένουν απ’  αυτή τη διαλογή.  
Επίσης θέλω να σας ενηµερώσω ότι είναι σε εξέλιξη και ήδη το προεδρικό διάταγµα στη τελική 
του ρύθµιση για τα µπάζα. Πρόκειται για µια µεγάλη ανακούφιση που θα δοθεί στην 
αυτοδιοίκηση γιατί πρόκειται για µεγάλο όγκο απορριµµάτων. Αυτό βέβαια θα εφαρµοσθεί 
στην πόλη µας µετά από ένα χρόνο τουλάχιστον. Είµαστε όµως σε συνεργασία µε το αρµόδιο 
συλλογικό σύστηµα που έχει ήδη µπει στη διαδικασία αδειοδότησης από το ΥΠΕΧΩ∆Ε για 
Μεσσηνία – Λακωνία. 
 
Τέλος, αν κάνουµε σωστά όλες αυτές τις διαδικασίες θα µας µείνει το οργανικό απόρριµµα, 
δηλαδή τα αποφάγια. Γι’  αυτά είµαστε στη διαδικασία επαναλειτουργίας του εργοστασίου 
λιπασµατοποίησης, περιµένουµε στις 18 του µηνός τη δικαστική διαδικασία να ολοκληρωθεί και 
εκτός αυτού έχουµε προχωρήσει από το 2006 πιλοτικά την οικιακή κοσµποστοποίηση να πάει 
παράλληλα µε τη διαδικασία του εργοστασίου. Έχουµε µοιράσει ως ∆ήµος 20 κάδους που 
αγόρασε ο ∆ήµος το 2006 και σε συνεργασία µε το σύλλογο Φίλοι του Μεσσηνιακού Κόλπου 
µπήκαµε σε ένα πρόγραµµα, ο σύλλογος µπήκε, εµείς το στηρίξαµε και έχουµε µοιράσει 
άλλους 100. Και παρακολουθούµε την ανάπτυξη του προγράµµατος πιλοτικά στην πόλη. 
Μιλούµε σε σχολεία, µιλούµε σε δηµότες και προσπαθούµε φυσικά µε τη συµβολή όλων να 
ενισχύσουµε το  πρόγραµµα αυτό που µέχρι τώρα εφαρµόζουµε. 
 

 
Καταρχήν κε Πρόεδρε θα πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι το θέµα της 
ανακύκλωσης είναι στα χέρια των πλέον εκλεκτών στελεχών του ∆ήµου, του κ. 

Παπαδόπουλου, της κας Γιαννοπούλου και του κου Λιοντήρη. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό 
και εγώ προσωπικά το εκτιµώ ιδιαιτέρως και µε κάνει να αισθάνοµαι ότι θα πάει όσο καλλίτερα 
γίνεται.  
Θέλω να ρωτήσω ποιό είναι το ποσοστό ανακύκλωσης αυτή τη στιγµή. Και µια δεύτερη 
ερώτηση, πότε εκτιµάτε ότι θα λειτουργήσει το εργοστάσιο λιπασµατοποίησης. 

 
Όσον αφορά το ποσοστό ανακύκλωσης, µιλάµε για τα υλικά συσκευασίας 
βέβαια που έχουµε τα στοιχεία, είχαµε ξεκινήσει από ένα ποσοστό 8% στο 

σύµµεικτο καθηµερινό οργανικό απόρριµµα και έχουµε φτάσει γύρω στο 14%. Όµως αυτή η 
αύξηση του ποσοστού συνοδεύεται και από µια µείωση που οφείλεται στο γεγονός ότι ανοίξαν 
πλέον οι κάδοι µε την παλαιότητά τους και µπαίνει περισσότερο οργανικό απόρριµµα. Ενώ το 
απόρριµµα στην αρχή ήταν µόνο 7%, τώρα έχει εκτιναχθεί και φτάνει στο 20% και καµιά 
φορά φτάνει παραπάνω από το 20%. Άρα η διαφορά δεν είναι τόσο θεαµατική από 8 στα 14, 
είναι κάτι προς το µέσον. Όµως από τα στοιχεία που έχουµε µέχρι τώρα σε πανελλαδικό 
επίπεδο, είναι ικανοποιητικό για ξεκίνηµα όχι όµως ικανοποιητικό για να πούµε ότι 
αντιµετωπίζουµε ικανοποιητικά το θέµα του περιβάλλοντος. 
 
Για το δεύτερο θέµα, συγνώµη κε Τσερώνη, δεν µπορώ να πω εγώ ακριβώς, είναι θέµα κυρίως 
αποφάσεων της ∆ηµοτικής αρχής. 

 
Κε Παπαδόπουλε ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τα απόβλητα από τα 
ιατρεία και τα µικροβιολογικά. Σήµερα ενηµερώθηκα ότι τόσο το ΙΚΑ, όσο 

και το νοσοκοµείο πραγµατικά παίρνουν ειδικούς µε τις νόµιµες διαδικασίες που προβλέπεται 
από το νόµο και η καύση γίνεται στα Λιόσια. Ήθελα να ρωτήσω ο ∆ήµος µας, ο τοµέας µας 
όσον αφορά τα ιδιωτικά ιατρεία που κει εκεί παράγονται αρκετά απόβλητα, υπάρχει περίπτωση 
µέσα σ’  αυτά τα ρεύµατα που αναφέρατε να πάρετε και ένα επιπλέον ρεύµα να γίνεται η 
καύση στα Λιόσια όπως γίνεται στο νοσοκοµείο και στο ΙΚΑ; 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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∆εν ανάφερα εγώ στην εισήγησή µου το θέµα των επικίνδυνων ιατρικών 
αποβλήτων γιατί αυτά αδρανοποιούνται, δεν ανακυκλώνονται µε τη 

συµβατική έννοια του χώρου. Όµως ο ∆ήµος έχει ξεκινήσει και έχει κάνει µία σύσκεψη το 2006 
µε τους εµπλεκόµενους φορείς και το 2007. Έχει υπάρξει ένας συντονισµός δράσης µαζί µε 
τους φορείς τους επιστηµονικούς που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη δράση και ήδη 
από τα στοιχεία που έχουµε συλλέξει έχουν µπει σχεδόν όλες οι κλινικές της περιοχής µας και 
πολλά ιδιωτικά ιατρεία. Αυτή τη στιγµή είµαστε σε µια συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, 
τη διεύθυνση περιβάλλοντος της Νοµαρχίας Μεσσηνίας, καθώς και την υγειονοµική υπηρεσία 
της Νοµαρχίας και θα κάνουµε µια νέα συνάντηση µε όλα τα στοιχεία όπου έχουµε καταλήξει 
αυτή τη στιγµή πιέζοντας την κατάσταση για µια διεύρυνση του ρεύµατος αυτού. 
 

 
Κε Πρόεδρε, καταρχάς η εισήγηση του κ. Τσερώνη ήταν ευσήµετρη, ορισµένη και 
σαφής. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι να συµφωνήσω και µε το σχόλιο που 

έκανε για τη δυνατότητα ανταπόκρισης και συνεισφοράς των συγκεκριµένων του ∆ήµου 
αναφορικά µε τη διαχείριση του τεράστιου ζητήµατος που αφορά και την πόλη αλλά και όλες 
θα έλεγα τις κοινωνίες της εποχής µας. 
 
∆υο κουβέντες κε Πρόεδρε. Πράγµατι το θέµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι 
θα έλεγα το κορυφαίο και ταυτόχρονα σύνθετο ζήτηµα που αφορά τις προηγµένες χώρες της 
υφηλίου. Βεβαίως µε διαφορετικό πλαίσιο προσέγγισης, µε διαφορετική πολιτική οπτική αλλά 
και ενίωνται διαφορετική κοινωνική διαφορά. Τι υπάρχει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει 
µία προδιάθεση του πληθυσµού να προβαίνει σε ταφή του όγκου των απορριµµάτων, δηλαδή 
σε ΧΥΤΑ, αν δεν τα τοποθετεί ανεξέλεγκτα στις ΧΑ∆Α. Τουλάχιστον αυτή η πραγµατικότητα θα 
έλεγα σκιαγραφούσε µία σκιά σε σχέση µε τις συµπεριφορές που εκδίδονται στη υπόλοιπη 
Ευρώπη. Στην Ελλάδα νοµίζω υπάρχουν και λειτουργούν περίπου ανεξέλεγκτα 2.600 
χωµατερές. Βεβαίως υπάρχουν κατευθύνσεις που προκύπτουν και από την αναγκαιότητα 
ανταπόκρισης και διαχείρισης αλλά και από τις επαχθείς κοινοτικές οδηγίες που έχουν έτσι 
διαχυθεί σε σχέση µε το διακύδευµά τους.  
 
Νοµίζω όµως κε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι ότι είναι µονόδροµος περίπου στον 
παρόντα χρόνο η λύση. Το πρώτο που θα πρέπει να γίνει για να υπάρξει αποτέλεσµα και στις 
µεθόδους αυτούς που εξηγούνται και αναπτύσσονται, θα πρέπει να υπάρξει µία οίκοθεν 
περιστολή του όγκου των παραγόµενων σκουπιδιών. Αυτό είναι το πρωταρχικό που από θα 
πρέπει να ξεκινήσουµε όταν µάλιστα, να δώσω ένα στατιστικό στοιχείο, νοµίζω αν δεν κάνω 
λάθος Γιάννη, έτσι πρέπει να είναι, ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει µία αύξηση 
ποσοτήτων παραγοµένων απορριµµάτων της τάξης του 33%. Απίστευτες καταστάσεις. Άρα 
λοιπόν το πρώτο είναι µία εγγενή εσωτερική δική µας περιστολή και µία τέτοια συµπεριφορά 
σε σχέση µε την παραγωγή. 
 
Το δεύτερο θα πρέπει να είναι η υιοθέτηση αυτών των σύγχρονων µεθόδων που και ο 
εισηγητής ο κ. Τσερώνης και ο κ. Παπαδόπουλος ανέπτυξε, δηλαδή του ζητήµατος και της 
µεθόδου της ανακύκλωσης όπου πραγµατικά στην πόλη υπάρχουν ενθαρρυντικές καταγραφές 
αποτελεσµάτων, µε τη µέθοδο της οικιακής κοµποστοποίησης όσο είναι δυνατόν να υπάρξει, 
και που βεβαίως ως τελικό στάδιο διαχείρισης του ζητήµατος αυτού θα είναι η ΧΥΤΥ και όχι η 
ΧΥΤΑ, µία επιλογή που η Ευρώπη µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο υποδεικνύει.  
 
Θέλω να πω κε Πρόεδρε ότι είναι ένα ζήτηµα και νοµίζω ο εισηγητής το έβαλε στο πλαίσιο της 
εισήγησής του, είναι πολύ µεγάλο το ζήτηµα της δηµιουργίας τέτοιας συνείδησης στους 
συµπολίτες µας και σε µας τους ίδιους που η συνείδηση αυτή πέραν από την αυτογνωσία και 
από την αυτοσυνειδησία εγκαθιδρύεται και εξασφαλίζεται µε την καµπάνια, µε την ενηµέρωση 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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όχι για το αποτέλεσµα, για την αναγκαιότητα υιοθέτησης αυτών των µεθόδων. Βεβαίως όµως 
θα πρέπει να πούµε ότι ενώ η πόλη πορεύεται µε σηµαντικά αποτελέσµατα σ’  αυτόν τον 
τοµέα, εξακολουθεί κε Πρόεδρε και θέλω να τελειώσω µ’  αυτό, να έχει την βασική της 
εκκρεµότητα η οποία θα εξακολουθήσει να υπάρχει και µετά την επανέναρξη της λειτουργίας 
της µονάδας λιπασµατοποίησης, δεν θα έχει χώρο υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων. Βεβαίως   
σ’  αυτό έχουν γίνει συζητήσεις, δεν είναι αρµοδιότητας του ∆ήµου, δεν, δεν, δεν, είναι 
γνωστά τα πράγµατα αυτά, εν πάση περιπτώσει υπάρχει ως εκκρεµότητα εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος όταν µάλιστα αγαπητέ Κώστα και σήµερα είδα και τις δηλώσεις σου, δεν είναι 
θέµα ευθύνης, βλέπετε στις προσωρινές και εκτεθειµένες όχι µόνο περιβαλλοντικά λύση µόνο 
η Μαραθόλακα τι ανακύπτουν µε τη φωτιά που είδαµε ότι χθες υπήρχε και που κατεστάλη, δεν 
ξέρω εάν ήτανε η αιτία της προκλήσεώς της η αυτανάφλεξη αλλά πάντως αυτό καθ’  αυτό ως 
πρόβληµα υπάρχει και γι΄ αυτό το λόγο πρέπει να επιταχυνθούν οι βηµατισµοί µας και να 
στραφούµε σ’  αυτού του είδους τις µόνιµες, τις νόµιµες και εγγυηµένες λύσεις όπως είναι 
αυτό το σύνθετο πλέγµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ευχαριστώ. 
 

 
Θα είµαι ιδιαίτερα σύντοµος κυρίως επειδή κάποια πράγµατα θα τα πω στο 
επόµενο θέµα και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να αναλώσω πολύ χρόνο 

εδώ. Θέλω να πω ότι στηρίζουµε απόλυτα όλο το σύστηµα της ανακύκλωσης το οποίο έχει 
ξεκινήσει και εφαρµόζεται στο ∆ήµο Καλαµάτας. Πιστεύουµε στο όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
λειτουργία του συστήµατος αυτού και ενηµέρωση των συνδηµοτών µας ώστε να συµµετέχουν 
σ’  αυτή τη διαδικασία. Έχω την εµπειρία µαζί µε τον κ. Αθανασόπουλο άλλωστε και τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου Καλαµάτας της πρώτης καµπάνιας η οποία έγινε για την ανακύκλωση 
στα δηµοτικά σχολεία και στα γυµνάσια. Πιστεύω ότι η εµπειρία αυτή µας δίδαξε ότι σηµαντικό 
σηµείο αναφοράς θα πρέπει να είναι ξανά οι σχολικές µονάδες και ως εκ τούτου χαιρετίζουµε 
µε ιδιαίτερη χαρά την προσπάθεια η οποία θα ξεκινήσει οσονούπω σε όλα τα σχολεία µε θέµα 
την ανακύκλωση, όχι ποια µόνο των υλικών συσκευασίας. Στηρίζουµε και πάλι λέω τη 
διαδικασία και πρέπει να δώσουµε µεγάλο βάρος, εκεί µένω και τελειώνω, στην ενηµέρωση και 
στην προσενηµέρωση, στην αξία της διαδικασίας και στην προπαγάνδιση αυτής της 
διαδικασίας.  
 

 
Κύριοι συνάδελφοι άκουσα µε προσοχή τα όσα οι συνάδελφοι ανέφεραν 
σχετικώς µε το κεφάλαιο ανακύκλωση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι 

όσα ελέχθησαν εδώ έχουν αντιµετωπισθεί κατά τον καλλίτερο δυνατό τρόπο σε συνεργασία µε 
όλους τους φορείς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που αναφέρθησαν εδώ σ’  αυτή την 
αίθουσα. Έχουν γίνει διαδοχικές συναντήσεις µε εκπροσώπους οργανώσεων κτλ, του ιατρικού 
συλλόγου. Στη µόνη περίπτωση που δεν έχουµε αυτή τη στιγµή ενθαρρυντικά αποτελέσµατα 
έχει σχέση µε το κεφάλαιο αντιµετώπιση των οστέων των ζώων, των σφαγείων, των ιχθύων 
και βεβαίως για τα αδρανή υλικά τα οποία περιµένουµε την αντιµετώπισή τους σύµφωνα µε το 
τελευταίο θεσµικό πλαίσιο που από πλευράς ΥΠΕΧΩ∆Ε αναφέρθη. Αντιµετωπίζεται το 
πρόβληµα την τελευταία δεκαετία διαπαραταξιακά, συνεχίζεται µε ρυθµούς θα έλεγα 
ενδεχοµένως κατά την άποψη ορισµένων συναδέλφων αργούς αλλά σταθερούς και µε τη 
βεβαιότητα ότι πολύ γρήγορα, άλλωστε έχουµε φτάσει να είµαστε πρωτοπόροι σε όλη την 
Ελλάδα παρά το γεγονός, και αυτό πρέπει να επισηµανθεί, ότι η Καλαµάτα, η περιοχή της 
Καλαµάτας πέρασε µια µετασεισµική περίοδο η οποία δηµιούργησε δυστυχώς στους 
συνδηµότες µια άλλη νοοτροπία. Παρά ταύτα κάτω από τις άοκνες προσπάθειες και της 
υπηρεσίας και όλων των πολιτικών προϊσταµένων όλων των ∆ηµοτικών αρχών διαχρονικά, 
επειδή συµµετέχω σ’ όλες είτε υπό την έννοια του υπευθύνου είτε του εκπροσώπου της 
παρατάξεως, οφείλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, οι 
προσπάθειες συνεχίζονται, θα συνεχισθούν και να ενταθούν. Και βεβαίως η προσπάθεια µέσω 
των σχολείων έχει ξεκινήσει από τις 25 Ιανουαρίου, συνεχίζεται στο Φεβρουάριο τις επόµενες 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ηµέρες, δεν θα αρχίσει, έχει ήδη αρχίσει, θα συνεχισθεί και το Μάρτιο µε εκδηλώσεις, θα 
ενταθεί, θα επεκταθεί. Να µην µακρηγορώ, ευελπιστούµε ότι παρά το ότι είµαστε πρωτοπόροι 
σε όλη την Ελλάδα στο κεφάλαιο που έχει σχέση µε την ανακύκλωση, ότι θα έχουµε ακόµη 
µεγαλύτερα αποτελέσµατα.  
 
Όµως εδώ οφείλω να αναφέρω και ένα πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ∆ήµος Καλαµάτας. Το τρίτο απορριµµατοφόρο το οποίο ήρθε, το µικρό, για τους 
στενούς δρόµους κτλ, είναι προβληµατικό και δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί. Και η τελευταία 
παραλαβή των 200 κάδων ανακυκλώσεως που έχει έρθει εξαιτίας του γεγονότος ότι η πρέσα 
παρά του ότι είναι καινούργια είναι προβληµατική, δεν λειτουργεί.  
 
Αντιλαµβάνεστε λοιπόν ότι σε όλα τα επίπεδα έχουµε πάρει την πρωτοβουλία. Και εκεί που δεν 
έχουµε τη δυνατότητα εκ του νόµου, παρά ταύτα προκειµένου να οδηγήσουµε και τον Ιατρικό 
Σύλλογο µε τα ιατρικά απόβλητα και τους ιχθυοπώλες και τους κρεοπώλες κτλ, κτλ, σε µία 
κατεύθυνση ούτως ώστε να απαλλαγεί η πόλη απ’  αυτά τα προβλήµατα που υπάρχουν. 
Βεβαίως είµαστε σε ένα επίπεδο ανακυκλώσεως του 1/3 των ανακυκλωσίµων υλικών, δεν ξέρω 
κατά πόσο αυτό να θεωρηθεί ικανοποιητικό ή µη, όµως ελπίζουµε ότι στο µέλλον θα υπάρξει 
περαιτέρω βελτίωση. 
 

 
Κε Πρόεδρε µόνο για ένα λεπτό, θέλω να πω δυο κουβέντες, θα µιλήσω µόνο µε 
στατιστικά στοιχεία. Είναι αυτονόητος ο σκοπός για τον οποίο πρέπει να γίνεται 

η ανακύκλωση. Πρώτα απ’ όλα παράγονται νέα προϊόντα, δεν φορτώνεται το περιβάλλον µε 
απορρίµµατα, εξοικονοµείται ενέργεια, παράγουµε πρώτες ύλες και οπωσδήποτε 
εξοικονοµούµε συνάλλαγµα. Μια τυπική ανάλυση των απορριµµάτων των αστικών κέντρων 
έδειξε ότι το 50% του φορτίου των απορριµµατοφόρων αποτελείται από οργανικά υλικά που 
θα µπορούσαν να µετατραπούν σε λίπασµα. Το 40% ήταν υλικά ανακυκλώσιµα και µόλις µόνο 
το 10% ήταν αδρανή υλικά.  
 
Έχουµε σαν χώρα την τελευταία θέση ανάµεσα στις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
ανακύκλωση. Ανακυκλώνουµε µόνο το 26% του γυαλιού που χρησιµοποιούµαι, το 29% του 
χαρτιού.  
Τα αντίστοιχα ποσοστά στη Γερµανία φτάνουν το 79% στο γυαλί και το 70% στο χαρτί.  
 
Επιτρέψτε µου να διαβάσω κάτι από µία εφηµερίδα, ότι στη δεκαετία του ’70 στη Γερµανία 
υπήρχαν 50.000 χωµατερές. Σήµερα, σε µια χώρα 82.000.000 ανθρώπων είναι λιγότερες από 
300 και µάλιστα αυτές οι χωµατερές δεν δέχονται σκουπίδια, δέχονται µόνο ότι έχει αποµείνει 
απ’  αυτά αφού ξεχωριστούν τα υλικά για ανακύκλωση και αφού περάσουν από διάφορα είδη 
επεξεργασίας και συγκρουστούν δραµατικά και γίνουν απλά αδρανή τούβλα. 
 
Για τη σηµασία της ανακύκλωσης θέλω επίσης να αναφέρω δύο – τρία στοιχεία. Η 
απαιτούµενη ενέργεια για την παραγωγή ενός προϊόντος από πρώτη ύλη είναι πολλαπλάσια απ’  
ότι όταν αυτό παράγεται από παλιό υλικό. Παραδείγµατος χάρη, στο γυαλί γίνεται οικονοµία 
ενέργειας 30%, ενώ στο αλουµίνιο φτάνει στο 95%. Για ένα (1) τόνο ανακυκλώσιµου χαρτιού 
εξοικονοµούµε 135 λίτρα πετρελαίου και σώζεται η ζωή 17 δένδρων. 
 
Τέλος, µία πρόταση. Για να διαµορφώσει πολιτική ο ∆ήµος επάνω στο θέµα των απορριµµάτων 
και στην ανακύκλωση, πρέπει κατά τη γνώµη µου η διαλογή των χρησίµων υλικών να γίνεται 
στην πηγή πριν τη συλλογή από τα απορριµµατοφόρα γιατί εκεί έχουµε µείωση κόστους στη 
συλλογή και στη µεταφορά όπως επίσης και στη διαλογή τους στη συνέχεια.  
Επεξεργασία από το ∆ήµο προτάσεων, κανονιστικών διατάξεων, κινήτρων και αντικινήτρων 
στο θέµα της παραγωγής σκουπιδιών και στην ανακύκλωση.  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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Τρόπος υπολογισµού δηµοτικών τελών για αποφυγή παραγωγής απορριµµάτων.  
Και τέλος ευρεία επιχείρηση ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των πολιτών µε την 
ενεργοποίηση και όλων των µη κυβερνητικών ενώσεων, οµίλων και συλλόγων σε µια καµπάνια 
ενηµέρωσης των πολιτών. 
Ευχαριστώ πολύ. 
 

 
Ευχαριστώ.  
Κε Τσερώνη δευτερολογία ή αν θέλετε να συµπληρώσετε την πρότασή σας µετά 

από κάποια πράγµατα που ακούσατε. 
 

 
Κε Πρόεδρε η πρότασή µου είναι συγκεκριµένη, θεωρώ ότι έχει τον χαρακτήρα 
του κατεπείγοντος δεδοµένου ότι η Μαραθόλακα έχει δυνατότητα για ένα χρόνο 

ακόµη και τελειώνει. Αντιλαµβάνεσθε λοιπόν ότι η κάθε εξοικονόµηση σε όγκο απορριµµάτων 
αυτό το χρονικό διάστηµα πρέπει να γίνει. Μας δίνει τη δυνατότητα δηλαδή για µεγαλύτερο 
χρόνο να χρησιµοποιούµε αυτό το χώρο. Η πρότασή µου λοιπόν είναι συγκεκριµένη. Έχει ο 
∆ήµος την πρόθεση να επιτύχει τους στόχους που θέτει η κοινοτική οδηγία για τη χώρα µας 
για το 2010; Η πορεία του προγράµµατος είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την επίτευξη αυτού 
του στόχου; Όλα αυτά τα µεγέθη είναι κρίσιµα και θα ήθελα όταν µετά από κάποιο χρονικό 
διάστηµα ξανακάνουµε σύσκεψη γι’ αυτό το πράγµα, να αναφερθούν γιατί είπαµε ότι µέχρι το 
2010 να είµαστε νόµιµη ως χώρα, δηλαδή το 60%, για τα µέταλλα το 50%, για τα πλαστικά το 
22,5% και για το ξύλο το 15%. Θα πρέπει λοιπόν οι ενέργειές µας να είναι τέτοιες ώστε να 
υλοποιούν ένα πρόγραµµα που θα επιτύχει αυτούς τους στόχους. Το πρόγραµµα αυτό πρέπει 
να το εκπονήσει κάποιος και πρέπει να κάνει πατήµατα σταδιακά διαφορετικά θα γίνει στο 
γενικό και στο αόριστο και θα έρθουµε µετά από ορισµένα χρόνια, µετά από δύο – τρία χρόνια 
και θα πούµε ότι είµαστε στο 1/3. Η πρόταση η δική µου καταδείχνει ότι στοχεύει στα µεγέθη 
αυτά. 

 
Κε Πρόεδρε να υπενθυµίσει ο κ. Τσερώνης στην πρότασή του πάλι; 

 
Είπα ότι ο στόχος είναι να επιτύχουµε ως ∆ήµος εκείνο που η κοινοτική οδηγία 
επιβάλει για το 2011. ∆ηλαδή πρέπει να είµαστε έτοιµοι το 2010. Για τα ποσοστά 

ανακύκλωσης αναφέρθηκα αναλυτικά στο κάθε είδος ανακυκλώσιµου υλικού. Και η πρότασή 
µου είναι ότι πρέπει να γίνει ένα πρόγραµµα δράσης που να µας εξασφαλίζει ότι θα επιτύχουµε 
αυτούς τους στόχους. Να είναι παρακολουθήσιµο το πρόγραµµα, να ελέγχουµε την 
αποδοτικότητά του και να κάνουµε όλες τις διορθωτικές κινήσεις που χρειάζονται. Αυτό είναι. 
Να κάνουµε ένα πρόγραµµα δηλαδή. 
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι να µιλήσω κι εγώ για 3 – 4 λεπτά γι’  αυτό το µεγάλο 
θέµα. Είναι βέβαιο ότι αρκετές φορές θα ασχοληθούµε και πρέπει. Θα κάνω 

µερικές έτσι βασικές επισηµάνσεις.  
• Πρώτον. Η υλοποίηση της κοινοτικής οδηγίας πρέπει να συµφωνήσετε ότι δεν 

εξαρτάται από τις καλές διαθέσεις µόνο του ∆ήµου Καλαµάτας. Το πρόβληµα των 
αποβλήτων είναι ένα σύνθετο πρόβληµα στο εθνικό επίπεδο, το ΕΣΠΑ είναι µία 
πρόκληση. Το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων πρέπει να µπει ως ζήτηµα 
πρώτης επιλογής. Εάν δεν γίνει αυτό έρχονται για τη χώρα µας και µάλιστα µέσα στο 
2008 πάρα πολύ µεγάλα πρόστιµα. 31/12/2008 είναι το όριο και δυστυχώς η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η τελευταία περιφέρεια σε ζητήµατα διαχείρισης 
απορριµµάτων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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• Το δεύτερο το οποίο έχω να πω είναι το εξής: Ότι η βασική θέση όπως εκφράστηκε 
στην εισήγηση είναι και η δική µας θέση. ∆ηλαδή είναι ορθή η κυβερνητική πολιτική 
όσον αφορά τους ΧΥΤΥ, τη διαδικασία της ανακύκλωσης διότι οποιεσδήποτε άλλες 
λύσεις έχουν ακουστεί ή προωθούνται, σχεδόν σε καθηµερινή βάση έχουµε τις άλλες 
λύσεις οι οποίες έρχονται από άλλα σηµεία του πλανήτη και να υπενθυµίσω ότι για µία 
15ετία που θυµάµαι εγώ, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ήσαν ιπτάµενοι, 
επισκεπτόµενοι από το ένα άκρο του πλανήτη µέχρι το άλλο, συχνά χωρίς να είναι 
εξειδικευµένοι οι ίδιοι, παρατηρώντας τα διάφορα εργοστάσια και πως λειτουργούν.  
Να τελειώσουµε µ’  αυτό το θέµα, συµφωνούµε κι εµείς µε την προϋπόθεση όµως ότι 
εργοστάσιο λιπασµατοποίησης, εργοστάσιο επεξεργασίας θα είναι δίπλα στο ΧΥΤΥ. 
Αυτό είναι βασική θέση και χαιρόµαστε διότι η Περιφέρεια το υιοθέτησε. ∆εν µπορεί να 
υπάρξει ΧΥΤΥ στο Παλιοροβούνι ως παράδειγµα, χωρίς ΜΟΛΑΚ ή κάτι τέτοιο δίπλα. 
Ούτε είναι δυνατόν η Καλαµάτα να λειτουργεί κι αυτό το εργοστάσιο στο Ασπρόχωµα 
και να πληρώνει πάνω από 50% για το άλλο που πρέπει να λειτουργεί αν θέλουµε να 
µιλάµε για ΧΥΤΥ στο Παλιοροβούνι. 

• Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι καταβάλλεται πολύ µεγάλη προσπάθεια, υπάρχει µία 
τετράδα υπαλλήλων, η κα Γιαννοπούλου, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης ο 
Λιοντήρης, η κα Κουράκλη, θα αδικήσω να αφήσω και τους άλλους υπαλλήλους οι 
οποίοι δουλεύουν σε ένα δεύτερο επίπεδο, να πω την πρώτη επιτελική οµάδα η οποία 
πρόσφερε ή προσφέρουν πάρα πολλά σ’  αυτό το µεγάλο ζήτηµα. Πράγµατι είναι µία 
πολύ καλή οµάδα και σ’  αυτήν οφείλονται τα πολύ καλά αποτελέσµατα τα οποία 
είχαµε. ∆ιότι να είναι η Καλαµάτα µε διαφορά η πρώτη πόλη έστω και σε ένα επίπεδο, 
αυτό είναι κάτι το εξαιρετικά σηµαντικό. Να θυµίσω επίσης τις προσπάθειες που είχε 
κάνει η προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή και ο αντιδήµαρχος ο Γιώργος ο Νταγιόπουλος 
όσον αφορά τη βελτίωση του µηχανολογικού εξοπλισµού, προσπάθεια η οποία 
συνεχίζεται µε την ίδια ένταση και ήδη υπογράφηκαν και τα σχετικά συµφωνητικά για 
το δάνειο των 800.000 ευρώ ώστε να φτάσουµε σε ένα άριστο επίπεδο µπορώ να πω 
µηχανολογικού εξοπλισµού. 

 
Λοιπόν να πούµε τώρα τα καλά και τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά το χαρτί, 
το γυαλί, το πλαστικό και το µέταλλο, τους µπλε κάδους. Τα πράγµατα είναι πάρα πολύ καλά 
και οφείλονται πράγµατι στον αγώνα τον οποίο κάνετε και στη διαφήµιση, την προβολή την 
οποία κάνετε, ιδιαίτερα στα σχολεία, αυτό είναι το κρίσιµο θέµα τα παιδιά µας να 
συνειδητοποιήσουν να έχουν έναν άλλο τρόπο ζωής και ένα άλλο τρόπο προσέγγισης του 
ζητήµατος. Εµείς κακοµάθαµε, δεν αλλάζουµε, οι µεγαλύτεροι, αλλά τα παιδιά µας είναι η 
µεγάλη ελπίδα. Εδώ να προσέξετε ιδιαίτερα αγαπητοί µου, προϊστάµενοι και διευθυντές, το 
ζήτηµα της διαχείρισης των υπολειµµάτων, είναι ένα σοβαρό θέµα το έχω πει και κατ’  ιδίαν, 
δηλαδή η Μαραθόλακα έχει οριακές δυνατότητες και οι µπλε κάδοι φοβούµαι ότι 
χρησιµοποιούνται για κάθε µορφής απόβλητα και όχι µόνον τα ανακυκλώσιµα. Πρέπει από 
αύριο να υπάρξει ένας σχεδιασµός ελέγχου της κατάστασης. 
 
Όσον αφορά τα άλλα επικίνδυνα απόβλητα, µπαταρίες, λιπαντικά έλαια κλπ, γίνονται µε µία 
άλλη διαδικασία, µε µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες έχουν εγκριθεί από το 
τµήµα περιβάλλοντος και το Νοµαρχιακό Συµβούλιο και εταιρείες οι οποίες ελέγχονται. Για 
κάποια απ’  αυτά τα επικίνδυνα απόβλητα, το ερώτηµα το οποίο τίθεται µε επίταση, είναι που 
τα πάνε αυτά, τι γίνονται µ’  αυτά, που υποδοµούνται, σε ποιο χώρο. Ε, θεωρούµαστε ότι 
είµαστε στον προηγµένο  κόσµο, κάπου πάνε αυτά και δεν τιµά την ανθρωπότητα αυτό το 
οποίο γίνεται.  
Λοιπόν ζήτηµα πολύ σηµαντικό µε τα µπάζα των οικοδοµών. Είναι ένα θέµα που δεν έχει λυθεί 
νοµοθετικά αλλά πρέπει να το δούµε διότι παρά τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται, το 
να ρίχνονται µπάζα από δω και από κει τι δε κακείσε και αισθητικά και λειτουργικά, δεν είναι 
ότι το καλλίτερο. 
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Τα ογκώδη αντικείµενα πρέπει να τα επαναπροσεγγίσουµε και µέσα από τον κανονισµό και 
µέσα από κάποια διαδικασία την οποία θα δούµε. ∆εν είναι δυνατόν όλη την ηµέρα να 
περιφέρονται φορτηγά και να συγκεντρώνουν έτσι χωρίς κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Να 
το δώσετε αυτό, να το δείτε ως ζήτηµα προτεραιότητας. 
Είµαστε πίσω και πρέπει να το δούµε µέσα στο 2008, σε τρία πράγµατα. Στα ζωικά 
υποπροϊόντα. ∆εν έχουµε κατορθώσει να βρούµε κοινό τόπο µε τους φίλους µας τους 
κρεοπώλες σε πανµεσσηνιακό επίπεδο για το τι θα κάνουµε αυτά τα προϊόντα, µε ποια 
διαδικασία και ποιος θα πληρώνει το κόστος. Υπάρχει βέβαια ο νόµος αλλά υπάρχουν διάφορα 
διαδικαστικά ζητήµατα που πρέπει να δώσουµε λύση. Αγωνιστήκαµε µέχρι το 2007, δεν 
φτάσαµε στο τέλος όµως, δεν έχουµε αποτέλεσµα. Εδώ είναι και η ΤΕ∆Κ η οποία έχει ρόλο για 
ολόκληρο το νοµό, να βοηθήσει στην αντιµετώπιση του ζητήµατος.  
Μεγάλο θέµα είναι µε τα ιατρικά απόβλητα των ιδιωτικών ιατρείων. Όχι του νοσοκοµείου και 
του ΙΚΑ όπου έχουν κλιβάνους ή τα διαχειρίζονται σε συνεργασία µε το κεντρικό κράτος. Τι 
γίνεται µε τα ιατρεία κάποια από τα οποία χρησιµοποιούν και επικίνδυνες ουσίες; Είναι ένα 
ζήτηµα σοβαρό, πρέπει να το δούµε σε συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλογο και να φτάσουµε 
σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα καθώς και µε τα φάρµακα τα ληγµένα.  
 
Παρόλα αυτά το γεγονός ότι εδώ έρχονται σχολεία και εκτός της Καλαµάτας, ότι την πόλη 
επισκέπτονται δήµαρχοι και εκτός της Μεσσηνίας και την υπηρεσία περιβάλλοντος και ερωτούν 
για να µάθουν, δείχνει ότι σε µια ευρύτερη περιοχή και πέραν της Μεσσηνίας υπάρχει 
συνείδηση ότι στην Καλαµάτα γίνεται κάτι σοβαρό και δεν γίνεται απ’  αυτή τη ∆ηµοτική αρχή, 
γίνεται διαχρονικά και έχουµε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο και έχουµε χρέος αυτό το 
επίπεδο να το διατηρήσουµε, να δώσουµε περισσότερη ώθηση και µε ενθάρρυνση προς την 
υπαλληλία, ηθική ενθάρρυνση και να δώσουµε τα µέσα τα οποία απαιτούνται ώστε να 
µπορέσουν να ανταποκριθούν σε ποιο έτσι φιλόδοξα προγράµµατα. Και να συµβάλουµε κι 
εµείς από τις διάφορες θέσεις τις οποίες κατέχουµε, σε επίπεδο Περιφέρειας οµιλώ, ώστε η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου να πάψει να είναι η τελευταία Περιφέρεια της Ελλάδος σε ζητήµατα 
τα οποία έχουν σχέση µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. 
 
Και θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι αν είµαστε τόσο πίσω, δεν είναι ευθύνη τόσο της 
αυτοδιοίκησης όσο είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους. Σε καµία περίπτωση δεν 
αποδεχόµαστε ότι είµαστε υπεύθυνοι εµείς για το γεγονός ότι η πατρίδα µας και κυρίως η 
Περιφέρεια που είναι η τελευταία, βρίσκονται σ’  αυτό το επίπεδο. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει για την πορεία του προγράµµατος ανακύκλωσης τα εξής: 

Ι. να στηριχθεί και να ενισχυθεί (οικονοµικά και ηθικά) το πρόγραµµα 
ανακύκλωσης, 

ΙΙ. να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην προβολή και ενηµέρωση σε συνεργασία µε 
εθελοντικές οργανώσεις και φορείς και 

ΙΙΙ. να καταρτισθεί πρόγραµµα δράσης για επίτευξη των στόχων, που θέτει 
κοινοτική οδηγία, µέχρι το 2010. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 25 Αυγούστου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


