Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
Επανέρχεται η ∆ηµοτική αρχή του ∆ήµου Βύρωνα
σχετικά µε το Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων. Με ένα σχετικά νέο κείµενο -που έχει
την υπογραφή και αυτή την φορά του Χαροκόπειου
Πανεπιστηµίου- 200 σελίδων, η δηµοτική αρχή
συµπεριφέρεται σαν να µην έβγαλε κανένα συµπέρασµα,
από τις αντιδράσεις που προκάλεσε σε εργαζόµενους,
φορείς και δηµοτικές παρατάξεις το προηγούµενο σχέδιο.
Στο σχέδιο δεν ενσωµατώνει τις προτάσεις των
δηµοτικών παρατάξεων, των φορέων της πόλης, ούτε του
σωµατείου των εργαζοµένων, επαναλαµβάνει την ίδια
πρόταση, η οποία και είχε απορριφτεί. Να θυµίσουµε ότι
η πρόταση αυτή είχε προκαλέσει την αντίδραση του
σωµατείου των εργαζοµένων, µε καταλήψεις και
συγκεντρώσεις, την αντίθεση της αντιπολίτευσης και
υποχρεώθηκε η δηµοτική αρχή να υποχώρησει άτακτα και σήµερα το επαναφέρει.
Μοναδική διαφορά στο νέο σχέδιο είναι ότι δεν προτείνει αυτή τη φορά να γίνουν τα λεγόµενα πράσινα σηµεία στο
Υµηττό και ιδιαίτερα το κεντρικό δήθεν πράσινο σηµείο που θα συγκεντρώνονται διάφορα ογκώδη, ανακυκλώσιµα και
µη απορρίµµατα. ∆εν υπάρχει πρόταση για το χώρο που θα δηµιουργηθεί το πράσινο κεντρικό σηµείο, ενώ οι κάτοικοι
θα είναι υποχρεωµένοι να φέρνουν τα ογκώδη απορρίµµατα στο σηµείο αυτό. Εύλογα υποθέτει κανείς πως το κόστος
µεταφοράς θα µετακληθεί στον κάτοικο, ο οποίος έχει ήδη πληρώσει δηµοτικά τέλη.
Η µη σαφής χωροθέτηση του κεντρικού πράσινου σηµείου δεν θεωρούµε πως διασφαλίζει τον χώρο του
Υµηττού. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ στο διορθωµένο κείµενο του δήµου φιγουράρει αρκετές φορές το σηµερινό
νοµοθετικό πλαίσιο και τονίζεται πως είναι απαγορευτικό για χρήσεις στον Υµηττό, δεν συνοδεύεται µε καµία σαφή
δέσµευση του δήµου πως δεν διατίθεται να χρησιµοποιήσει το φυσικό χώρο του Υµηττού ακόµη και αν το νοµοθετικό
πλαίσιο αλλάξει. Αντίθετα, η µη σαφής χωροθέτηση µεταθέτει το πρόβληµα σε δεύτερο χρόνο και δεν αποκλείει ότι
για άλλη µία φορά ο Υµηττός θα γίνει αποδέκτης µίας χρήσης ασύµβατης µε το δασικό περιβάλλον –µίας αποθήκης
µεταφόρτωσης απορριµµάτων.
Επίσης, παρά τον εισαγωγικό ισχυρισµό της δηµοτικής αρχής, σε καµία περίπτωση δεν αποκλείεται από το
παρόν σχέδιο η πιθανότητα σώρρευσης απορριµµάτων στον δήµο µας από άλλους όµορους δήµους, ζήτηµα
κοµβικό, που θα καθορίσει σηµαντικά την ποιότητα ζωής στο Βύρωνα.
Σε όλα τα άλλα ζητήµατα η πρόταση είναι µια από τα ίδια. Ευθυγραµµίζεται και υιοθετεί πλήρως τους στόχους που
θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την διαχείριση των απορριµµάτων και προσπαθεί να δεσµεύσει το ∆ήµο και τους
δηµότες για τα επόµενα χρόνια πάνω στους στόχους αυτούς. Πρώτος στόχος είναι τα βιοαπόβλητα καθώς προβλέπεται
να µειωθούν κατά 40% µέχρι το 2020, µέσα από την οικιακή και δηµοτική κοµποστοποίηση.
Σύµφωνα µε την πρόταση το κόστος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης
του ∆ήµου θα ανέλθει στα4.163.830,40 €. Ενώ µαζί µε τον επιπλέον εξοπλισµό που θα χρειαστεί θα ξεπεράσει τα
5 εκατ. €.
Είναι ενδεικτικό ότι το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Τηλεµατικής ∆ιαχείρισης Στόλου, αναγνώρισης Κάδων απαιτεί
τουλάχιστον 50 οχήµατα και θακοστίσει 302.580,00 €.
Την ίδια στιγµή ο ∆ήµος Βύρωνα αδυνατεί να προµηθευτεί σακούλες για να συλλέγουν τα απορρίµµατα οι
οδοκαθαριστές.
Στην παρουσίαση του σχεδίου που έγινε στις 8 Απριλίου 2016 στο δηµαρχείο και που είχαν καλεστεί οι δηµοτικές
παρατάξεις και το σωµατείο των εργαζοµένων, δεν διαφάνηκε από τους παραβρισκόµενους να συµφωνούν µε το νέο
σχέδιο. Η συνάντηση αυτή δεν γνωστοποιήθηκε από την δηµοτική αρχή και δεν αποκλείεται για άλλη µια φορά να
αιφνιδιάσει την τοπική κοινωνία και να το καταθέσει στο δηµοτικό συµβούλιο.
Το βέβαιο είναι ότι η δηµοτική αρχή η οποία λειτουργεί ως µεταφορέας των κυβερνητικών και µνηµονικών πολιτικών και
κατευθύνσεων στην τοπική κοινωνία, θα επιδιώξει και σε αυτό το ζήτηµα να επιβάλει τις µνηµονιακές κατευθύνσεις στο
ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Επιδιώκει µε το νέο σχέδιο να πετάξει την µπάλα στην εξέδρα, δήθεν ότι
έχει σχέδιο για το µέλλον, ενώ την ίδια στιγµή δεν µπορεί να παρέχει την αναγκαία καθαριότητα στους πολίτες της
πόλης, παρότι πληρώνουν υψηλά δηµοτικά τέλη. Η υπηρεσία καθαριότητας και όχι µόνο είναι υπό κατάρρευση, µε

κυρίαρχο πρόβληµα την έλλειψη προσωπικού. Αδυνατεί να περισυλλέγει πλέον καθηµερινά όλα τα απορρίµµατα και
περιορίζεται πολλές φόρες µόνο σε αυτά που βρίσκονται στους κάδους.
Ευθύνη για το τι τελικά θα επιχειρηθεί να γίνει στο δήµο µας θα έχει κυρίως η ∆ηµοτική Αρχή αλλά και όλες οι
παρατάξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που δεν έχουν ενηµερώσει τους δηµότες για το τι επιχειρείται στο ∆ήµο
και ακόµη δεν έχουν πάρει σαφή θέση για το πώς θα κινηθούν έναντι των ενεργειών αυτών της ∆ηµοτικής
Αρχής.
Οι «ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ» πιστεύουµε πως ένα σχέδιο αναµόρφωσης της καθαριότητας στο δήµο µπορεί να είναι
χρήσιµο για την κοινωνία όταν:
•
•
•
•
•
•
•

Oριοθετεί µε σαφήνεια τις τοποθεσίες των απαραίτητων υποδοµών.
Eξασφαλίζει συγκεκριµένα τη χρηµατοδότηση αποκλείοντας συµπράξεις µε ιδιωτικό τοµέα και εταιρείες.
Προβλέπει τις ανάγκες σε προσωπικό και καθορίζει συγκεκριµένα τους όρους πρόσληψης και εργασίας µε
µόνιµο προσωπικό και µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Προγραµµατίζει µόνο για τις ανάγκες του Βύρωνα και αποκλείει την εισδοχή απορριµµάτων από τους όµορους
δήµους.
∆ιεκδικεί την επιδότηση για τα ανακυκλώσιµα υλικά που συλλέγει, από τον Εθνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης,
χωρίς την διαµεσολάβηση της ΕΕΑΑ Α.Ε.
Καθορίζει µε σαφήνεια, πως ο δηµότης δεν θα χρεωθεί επιπλέον για τις λειτουργίες της καθαριότητας και της
ανακύκλωσης.
Λαµβάνει υπ’όψιν τις πραγµατικές δυνατότητες του δήµου και διεκδικεί από την κεντρική εξουσία να λάβει τις
ευθύνες της για την ορθή διαχείριση των απορριµµάτων µε δηµόσιο πρόσηµο

Οι δηµότες πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να απαιτήσουν καλύτερη καθαριότητα στην πόλη. Να
βάλουν ένα ΣΤΟΠ στην καθηµερινή υποβάθµιση της ζωής τους. Να απαιτήσουν τα χρήµατα που πληρώνουν για την
καθαριότητα να διατίθενται αποκλειστικά για αυτή και όχι να κλείνουν άλλες οικονοµικές τρύπες του ∆ήµου. Να γίνουν
άµεσα οι αναγκαίες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού- κάτι που επιτρέπεται από το Νόµο- για να µπορεί να υπάρχει
καθηµερινή καθαριότητα στην πόλη µε σεβασµό στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εργαζοµένων. Ώστε να
υπάρχει οδοκαθαρισµός, πλύσιµο των κάδων, ανακύκλωση, χωρίς την συµµετοχή ιδιωτικών εταιρειών και
συµφερόντων.
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Στο πλαίσια στήριξης του δηµόσιου διαλόγου οι «ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ» παραθέτουµε στην ιστοσελίδα µας τα
πρωτότυπα κείµενα που απέστειλε στις παρατάξεις η δηµοτική αρχή µε την πρόταση για το ΤΣ∆Α.
Εισαγωγικό σηµείωµα της δηµοτικής αρχής
Το διορθωµένο Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων της δηµοτικής αρχής
25 Απρίλη 2016

