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ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε. (ΟΤΑ) 
Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) Ν. Χανίων

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. σήμερα απασχολεί 186 εργαζόμενους (10% επιστημονικό προσωπικό) και εξωτερικούς συνεργάτες 
σε αιχμές παραγωγής και για εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΔΙΣΑ 

Συλλογή & Μεταφορά ΑΣΑ, με στόλο εξοπλισμένο με G.P.S., ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση 
        δρομολογίων.
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Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Συσκευασιών Γυαλιού (κίτρινος κάδος).

Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.)
        & του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. Χανίων.

Εναλλακτική Διαχείριση κάποιων από τα επονομαζόμενα "άλλα προϊόντα" του Ν. 2939/01, όπως:
        Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή μικρού μεγέθους Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
        (ΑΗΗΕ).

Συλλογή Πόρτα - Πόρτα μεγάλου μεγέθους ΑΗΗΕ, κ.ά.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών με ειδικές δράσεις για τη μαθητευόμενη νεολαία.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

Οι Δήμοι μέτοχοι στη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) Χανίων είναι: 

Χανίων, Σούδας, Νέας Κυδωνίας, Ελ. Βενιζέλου, Θέρισσου, Μουσούρων, Κεραμιών.

Οι συνεργαζόμενοι Δήμοι - Πελάτες είναι: 

Ακρωτηρίου, Αρμένων, Βάμου, Βουκολιών, Γεωργιούπολης, Ινναχωρίου, Κανδάνου, Κισσάμου, Κολυμβαρίου, 
Κρυονερίδας, Μηθύμνης, Πελεκάνου, Πλατανιά, Φρε.
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          Το οικολογικό μας αποτύπωμα

Αντί εισαγωγής στο δεύτερο τεύχος του Οικοδρώμενα 
επιτρέψτε μου να δανειστώ ένα απόσπασμα από τη στήλη 
''real planet'' της εφημερίδας Real News της συντάκτριας 
Αλεξάνδρας Χαϊνη. Πρόκειται για την συμμετοχή της στην 
προσπάθεια του Κόλιν Μπίβαν (noimpactman.com) 
μεταξύ 4.500 ανθρώπων με οικολογική ευαισθησία 
προκειμένου να περιορίσουν το οικολογικό τους 
αποτύπωμα.

Η πρόκληση κατά την δημοσιογράφο έγκειται στην 
προσπάθε ια  με ίωσης  του  ο ι κολογ ικού  μας  
αποτυπώματος με συγκεκριμένο στόχο κάθε μία ημέρα της εβδομάδας.  Λέει λοιπόν για 
τη Δευτέρα,  

" ... Η πρόκληση:
Να μειώσω τα σκουπίδια μου (και να μην οδηγήσω).

Τι κατάφερα;
Δεν κατάφερα να μην οδηγήσω, αλλά τουλάχιστον εφάρμοσα τις αρχές της οικολογικής 
οδήγησης - για παράδειγμα έσβησα τη μηχανή όταν το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο, 
επέλεξα την πιο οικονομική διαδρομή (βλ. www.ecodriving.gr). 
Όσον αφορά τις προσπάθειές μου να καταπολεμήσω την φυσική ροπή του ανθρώπου 
προς την παραγωγή σκουπιδιών, δεν τύπωσα ούτε ένα κείμενο (δύσκολο, ειδικά όταν 
δουλεύεις σε εφημερίδα), παρήγγειλα καφέ σε φλιτζάνι (το οποίο δεν μου το έφεραν με τη 
δικαιολογία ότι ΄΄δεν εφάρμοζε το πλαστικό καπάκι στο στόμιο'') και περιόρισα τη χρήση 
χαρτιού γενικότερα. Όσο και αν επέμεινα όμως, δεν μπόρεσα να αποτρέψω πωλήτρια 
κάβας να μην τυλίξει το ποτό που αγόρασα.

Το συμπέρασμα:
Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε μάλλον να έχω οργανωθεί καλύτερα. Να θυμηθώ να αγοράσω 
πλαστικό μεν πολλαπλών χρήσεων δε, ποτήρι και να πάω μόνη μου στο καφέ να μου το 
γεμίσουν. Επίσης στο εξής, στην ερώτηση ''είναι για δώρο'' να φροντίζω να απαντάω ''όχι'' 
..."

Δεν έχω πρακτικά να προσθέσω τίποτα πέρα του μεγάλου θετικού ενδιαφέροντος που 
μου προκάλεσε ο όρος ''οικολογικό αποτύπωμα'', που πρέπει να τον βάλουμε στην 
καθημερινότητά μας.  

Λευτέρης Κοπάσης   
Διευθύνων Σύμβουλος  ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε. (ΟΤΑ)



Φίλες και φίλοι,

Θα ήθελα να αναφερθώ - με δυο λόγια μόνο - για την 
αναγκαιότητα κομποστοποίησης του ζυμώσιμου κλάσματος 
των αστικών στερεών αποβλήτων.
Γνωρίζουμε ότι η μείωση της ποσότητας των παραγόμενων 
απορριμμάτων και η επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποσότητας υλικών αποτελούν 
βασικές συνιστώσες αειφορικών ολοκληρωμένων 
συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων. Κι αυτό γιατί υπάρχει 

ανάγκη, αφ΄ενός μεν, εξοικονόμησης χώρου για την ταφή των απορριμμάτων και αφ' ετέρου 
δε, εξοικονόμησης χρήσιμων υλικών (μέταλλα, πλαστικά, οργανική ύλη, κ.λπ.) - πόρους 
δηλαδή - και ενέργειας. 
Στο πλαίσιο αυτό η ανάκτηση των ζυμώσιμων οργανικών υλικών των Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων (ΑΣΑ) προβάλλει ως αναγκαιότητα, δεδομένου ότι αποτελεί ένα σημαντικό 
ποσοστό, συχνά 40% ή και παραπάνω του συνολικού όγκου των απορριμμάτων.
Συγχρόνως, η κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ μέσω του παραγόμενου 
κόμποστ συμβάλει στην προστασία των εδαφών από την εντεινόμενη διάβρωσή τους και 
στον περιορισμό της ερημοποίησης που ήδη απειλεί τη νότιο Ευρώπη, καθώς το κόμποστ 
θεωρείται ένας παροχέας από καλά σταθεροποιημένη οργανική ύλη με βελτιωτικές ιδιότητες 
προς το έδαφος. Από την άλλη, η διάθεση του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ σε Χώρους 
Ταφής επιφέρει ως αποτέλεσμα να αποτελούν οι χώροι αυτοί μια από τις σημαντικότερες 
πηγές μεθανίου, που προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά τις κλιματολογικές 
αλλαγές. 
Όλα αυτά βέβαια και κάτω από τη συνεχιζόμενη πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ (Οδηγία 
99/31/ΕΚ για την υποχρεωτική μείωση των οργανικών στους ΧΥΤ και, από το 2010, η Οδηγία 
2008/98/ΕΚ).
Στην Ελλάδα σήμερα βρίσκονται εν λειτουργία μόνο δύο Εργοστάσια Μηχανικής 
Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), ένα εκ των οποίων είναι το ΕΜΑΚ Χανίων, το 
οποίο μάλιστα αποτέλεσε και αποτελεί κομβικό σημείο στη διαχείριση των ΑΣΑ στα Χανιά. 
Στο παρόν τεύχος μάλιστα θα διαβάσετε για μία από τις προσπάθειες μας αναφορικά με τη 
Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των ΑΣΑ & την 
Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ που παράγεται στο Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων σε Αγροτικές 
και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Μέσα από τις σελίδες του e-περιοδικού μας, τα 
Οικοδρώμενα, συχνά θα σας ενημερώνουμε για την πορεία και τα αποτελέσματα της δράσης 
μας αυτής, ώστε να ενημερώνεστε έγκυρα και έγκαιρα για τη δράση της επιχείρησης και για 
τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο Ν. Χανίων.

Με εκτίμηση, 
Δρ Θεοχαρούλα Μυλωνάκη
Πρόεδρος   Δ.Σ.  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. A.E. (ΟΤΑ)



Σε μια προσπάθεια της ΔΕΔΙΣΑ να βελτιώσει την 
ανάκτηση (ποσοτικά και ποιοτικά) του 
ζυμώσιμου κλάσματος των Αστικών Στερεών 
Απορριμμάτων (ΑΣΑ), ώστε να καταστεί πλέον 
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή  η  α ξ ι ο π ο ί η σ η  τ ο υ  
παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού σε μια 
πλειάδα αγροτικών και περιβαλλοντικών 
εφαρμογών, κατάφερε να εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση πιλοτικού έργου από το 
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Το συγκεκριμένο 
έργο, μέσα από την υλοποίηση μια σειράς 
δράσεων, στοχεύει στη μεγιστοποίηση της 
αξιοποίησης της οργανικής ουσίας που θα 
προέρθει από το κλάσμα των ζυμώσιμων των 
Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) μέσω 
διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης του 
στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κομποστοποίησης Νομού Χανίων που 
διαχειρίζεται η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

προϊόν γνωστό ως κόμποστ με ιδιότητες όπως ο 
χούμος του εδάφους, το οποίο ανάλογα με την 
ποιότητά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
εδαφοβελτιωτικό υλικό και ως υπόστρωμα για την 
καλλιέργεια φυτών. Άλλες εφαρμογές είναι η χρήση 
του ως βιόφιλτρο και ως ηχομονωτικό υλικό. 

Η ανάκτηση του οργανικού κλάσματος (ζυμώσιμα) Το κόμποστ θεωρείται ένας παροχέας από καλά 
των ΑΣΑ προβάλλει ως αναγκαιότητα, δεδομένου σταθεροποιημένη οργανική ύλη (οργανική ουσία) 
ότι αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό, συχνά 40% ή με βελτιωτικές ιδιότητες προς το έδαφος εξαιτίας της 
και παραπάνω του συνολικού όγκου των δυνατότητας που προσφέρει στη δημιουργία 
απορριμμάτων στη χώρα μας. (formation) χούμους, το οποίο υποβοηθά τα 
Ένας από τους τρόπους ανάκτησης είναι η χαρακτηριστικά του εδάφους ( ικανότητα 
κομποστοποίηση (αερόβια, βιολογική, ελεγχόμενη κατακράτησης νερού, περιορισμός διαβρω-
διεργασία μερικής αποδόμησης των οργανικών σιμότητας, κ.ά.). Κάθε έδαφος χρειάζεται τη σωστή 
υλικών από μικροοργανισμούς), η οποία περιεκτικότητα σε οργανική ύλη, έτσι ώστε να είναι 
επιτυγχάνει μείωση του όγκου και της μάζας των παραγωγικό σε συνάρτηση με τις τοπικές 
υλικών που χρησιμοποιούνται, δίνοντας ένα τελικό κλιματολογικές συνθήκες. Έχει προταθεί ότι ένα 

Σε μια προσπάθεια της ΔΕΔΙΣΑ να βελτιώ-
σει την ανάκτηση (ποσοτικά και ποιοτικά) 
του ζυμώσιμου κλάσματος των Αστικών 
Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ), ώστε να 
καταστεί πλέον αποτελεσματική η αξιοποίη-
ση του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού σε 
μια πλειάδα αγροτικών και περιβαλλοντι-
κών εφαρμογών, κατάφερε να εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση πιλοτικού έργου από το 
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 
Το συγκεκριμένο έργο, μέσα από την 
υλοποίηση μιας σειράς δράσεων, στοχεύει 
στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της 
οργανικής ουσίας που θα προέρθει από το 
κλάσμα των ζυμώσιμων των Αστικών 
Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) μέσω 
διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης 
του στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανα-
κύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού 
Χανίων που διαχειρίζεται η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 



επίπεδο περιεκτικότητας οργανικής ουσίας στο οποίο έχει πολλαπλάσια δράση σε ότι αφορά το 
έδαφος της τάξης του 2,5-3% απαιτείται κατ' φαινόμενο του θερμοκηπίου από το διοξείδιο του 
ελάχιστον, ώστε να είναι παραγωγικό με σκοπό τη άνθρακα, παράγεται από την αναερόβια 
γεωργική / αγροτική εκμετάλλευση (EC, DG αποδόμηση της οργανικής ουσίας που θάβεται 
ENV.A.2/LM, 2003). στους χώρους αυτούς. 

Η μη αξιοποίηση της οργανικής ουσίας που 
Η οργανική ουσία σχετίζεται όχι μόνο με τη περιέχεται στο οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ έχει 
γονιμότητα των εδαφών, αλλά και με τη γενικότερη επομένως ένα διπλό μειονέκτημα, από τη μια στερεί 
ποιότητα και "υγεία" τους. Συγχρόνως όμως, δεν από τα εδάφη την οργανική ουσία που τους ανήκει 
είναι δυνατό να υφίσταται γεωργική παραγωγή, και η εντατική γεωργική εκμετάλλευση τους έχει 
ικανή να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της αφαιρέσει και, από την άλλη, τροφοδοτεί τον 
υφηλίου, χωρίς να υποβαθμίζει την ποιότητα των 
εδαφών, άρα και την ικανότητα τους να 
παραμείνουν γόνιμα. Η μόνη δυνατή δράση 
ανάκτησης / διατήρησης / προστασίας των εδαφών 
αυτών είναι η εξωγενής προσθήκη οργανικών 
εδαφοβελτιωτικών. 
Ουσιαστικά, η οργανική ουσία είναι και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως ένας ιδιαίτερης σημασίας 
φυσικός πόρος, πρωτεύουσας σημασίας και 
αλληλένδετος με αυτό του νερού, για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη μιας περιοχής. Κατά συνέπεια, το 
κόμποστ αποτελεί πηγή ενός φυσικού πόρου 
ανεκτίμητης αξίας, της οργανικής ουσίας. 

πλανήτη με ένα αέριο που προκαλεί σοβαρά 
προβλήματα σε ότι αφορά τις κλιματολογικές 
αλλαγές (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., 2008). 
Όλα αυτά βέβαια και κάτω από τη συνεχιζόμενη 
πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση 
των δεσμεύσεων που αφορούν την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των ΑΣΑ (Οδηγία 99/31/ΕΚ, Εθνική 
Νομοθεσία ΚΥΑ 50910 / 2727 και από το 2010 η 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ).

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., μέσω του ΕΜΑΚ Χανίων, έχει 
αναλάβει τη διαχείριση των ΑΣΑ που παράγονται 

Από την άλλη, η διάθεση των ζυμώσιμων του από το μεγαλύτερο μέρος του μόνιμου πληθυσμού 
οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ σε Χώρους (92%) στο Νομό Χανίων και που φτάνουν τους 
Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) ή Χώρους Ανεξέλεγκτης 88.500 τόνους ΑΣΑ/έτος (έτος 2008). 
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) επιφέρει ως 
αποτέλεσμα να αποτελούν οι χώροι αυτοί μια από Σε αυτά βρίσκεται το μέγιστο μέρος των οργανικών 
τις σημαντικότερες πηγές μεθανίου. Το μεθάνιο το υλικών που αποβάλλονται από τις διάφορες 



ανθρωπογενείς δραστηριότητες του Νομού και Συνοπτική περιγραφή του έργου βελτιστο-
αποτελούν τα "ζυμώσιμα", δηλαδή τα υπολείμματα ποιήσης ανάκτησης & κομποστοποίησης του 
κουζίνας / τροφίμων, απόβλητα κήπου, κ.λπ., και οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ
που ξεπερνούν τους 35.000 τόνους ετησίως. Ένας 
από τους βασικούς στόχους της δημιουργίας του Βασικό αντ ικε ίμενο του έργου, ε ίναι  η 
ΕΜΑΚ Χανίων είναι η ανάκτηση της οργανικής μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της οργανικής 
ουσίας μέσα από τη διαχείριση του κλάσματος των ουσίας που θα προέρθει από το κλάσμα των 
ζυμώσιμων των ΑΣΑ, δηλαδή τη χρησιμοποίηση ζυμώσιμων των ΑΣΑ που διαχειρίζεται η ΔΕΔΙΣΑ, 
των αποβλήτων ως πόρο, για να μειώσει στο ως φυσικού πόρου. 
μέγιστο δυνατό την ποσότητα των αξιοποιήσιμων Η ανάκτηση του συνόλου των ζυμώσιμων (ως 
υλικών που βρίσκονται στα ΑΣΑ και που αρχική πηγή οργανικής ουσίας) των ΑΣΑ του Νομού 
καταλήγουν σε ένα ΧΥΤ και από την άλλη για να Χανίων, προϋποθέτει τη διαλογή αυτού του 
αξιοποιήσει το παραγόμενο εδαφοβελτιωτικό στη οργανικού κλάσματος στην πηγή και αφετέρου τη 
βελτίωση της γεωργικής (και όχι μόνο) γης στο βελτιστοποίηση / τροποποίηση της διαδικασίας 
Νομό Χανίων αλλά και στην Κρήτη γενικότερα. κομποστοποίησης, ειδικά στη φάση ωρίμανσης και 

ραφιναρίσματος (απομάκρυνσης προσμίξεων). Το 
Ενώ φαίνεται να επιτυγχάνεται ο πρώτος στόχος, προτεινόμενο έργο σχεδιάστηκε ώστε να 
υπάρχει μια αδυναμία στο δεύτερο σκέλος, όχι ως πραγματοποιηθεί σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις . 
προς την ποιότητα, αλλά ως προς την ποσότητα 
κυρίως, καθώς σε αναλύσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί στο τελικά παραγόμενο προϊόν 
τόσο από το ΑΤΕΙ Κρήτης το 2006 (συγκεκριμένα το 
Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων 
και Υγρών Αποβλήτων), όσο και από το Μεσογειακό 
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων το 2008 και το 
Πολυτεχνείο Κρήτης το 2009 -σε τυχαία δείγματα 
σταθεροποιημένου προϊόντος- τα αποτελέσματα 
δείχνουν και μεγάλη καθαρότητα (σε ότι αφορά την 
παρουσία ξένων σωμάτων όπως πλαστικό και 
γυαλί) αλλά και χαμηλή περιεκτικότητα σε Βαρέα 
Μέταλλα, ενώ το σταθεροποιημένο κομπόστ είναι 
πλούσιο σε άζωτο και φώσφορο (περιέχει 1,9% Ν 
και 0,3% P). 
Για να καλύψει αυτή την αδυναμία η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., Σχήμα 1:  Σχηματική απεικόνιση της αλληλεπίδρασης των 
μέσω στοχευμένων δράσεων και συνεργασιών, επιμέρους φάσεων του έργου.
προσβλέπει και επιχειρεί την πραγματοποίηση 

Δυο λόγια για τις δύο δράσεις - κλειδιά για την μερικών ουσιαστικών αλλαγών, βελτιώσεων και 
επιτυχία του εγχειρήματος αυτού:δράσεων στο ΕΜΑΚ Χανίων. 

Το πιο πρόσφατο εγχείρημα αφορά ένα ερευνητικό - 
Βελτίωση της Ποιότητας των Εισερχομένων πιλοτικό έργο για τη βελτίωση της ανάκτησης, 
Οργανικών Υπολειμμάτων ποσοτικά και ποιοτικά, του κλάσματος των 

ζυμώσιμων - ως αρχική πηγή οργανικής ουσίας - 
Το σχέδιο δράσης, που ήδη έχει αναπτυχθεί, των αστ ικών στερεών αποβλήτων που 
προβλέπει την αύξηση της ποσότητας των διαχειρίζονται στο ΕΜΑΚ Χανίων, που υποβλήθηκε 
κλαδοκάθαρων και λοιπών υπολειμμάτων ξύλου ως πρόταση και εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση 
μέσα από προσφορά κινήτρων στους παραγωγούς από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ.

Βελτιστοποίηση της Ποιότητας 
των Εισερχομένων

Οργανικών Υπολειμμάτων

Βελτιστοποίηση 
της Διαδικασίας 

Κομποστοποίησης

Βελτίωση της Διαδικασίας Διαχείρισης 
των Παραγόμενων Κομποστ

Δημιουργία Συστήματος Αξιοποίησης
Προϊόντων - Δημοσιοποίηση



των αποβλήτων αυτών, καθώς και τη βελτίωση της αφ'ετέρου δε με τη χρήση του κομπόστ στο φυτώριο 
ποιότητας/καθαρότητας των ζυμώσιμων που της Διεύθυνσης Δασών Χανίων και β) αγροτικές, με 
προέρχονται από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, την αποκατάσταση υποβαθμισμένης αγροτικής 
λέσχες σίτισης και καταστήματα εστίασης, μέσα καλλιέργειας, δενδρώδης ή / και θερμοκηπιακής. 
από συνεργασίες και ξεχωριστή συλλογή τους από Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες 
τα σύμμεικτα ΑΣΑ, καθώς και τη βελτίωση της δράσεις Διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
ποιότητας της εισερχομένης ιλύος μέσα από την 
περεταίρω αφύγρανση της. Αναμενόμενα Αποτελέσματα - Οφέλη

Τα οφέλη προβλέπονται αξιόλογα καθώς, εκτός 
από την ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ, θα 
μεγιστοποιηθεί η θετική επίδραση της λειτουργίας 
του ΕΜΑΚ Χανίων στο έντονο πρόβλημα της 
χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία των 
εδαφών της Κρήτης και θα καταστεί πλέον 
αποτελεσματική η αξιοποίηση του παραγόμενου 
εδαφοβελτιωτικού, σε μια πλειάδα αγροτικών και 
περιβαλλοντικών εφαρμογών. 
Με αυτόν τον τρόπο αναμένονται να επιτευχθούν 
τόσο οι στόχοι του ΕΜΑΚ και της ΔΕΔΙΣΑ για τη 
διαχείριση των ΑΣΑ, όσο και να υπάρξει διαθέσιμο 

Ειδικότερα θα δημιουργηθούν δύο κύρια υψηλής ποιότητας κόμποστ για τη βελτίωση των 
εισερχόμενα ρεύματα προς κομποστοποίηση: εδαφών της Κρήτης. 
Κατηγορία Ι: κλαδοκάθαρα, υπολείμματα ξύλων, Το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη του πως ένας 
καλής ποιότητας διαχωρισμένα στην πηγή χρηματοδοτικός μηχανισμός, όπως αυτός των EEA 
υπολείμματα τροφίμων και, αρχικά, αφυγρασμένη Grants, μπορεί να βοηθήσει μέσω ερευνητικού -
ιλύς. πιλοτικού προγράμματος, μια υπάρχουσα 
Κατηγορία ΙΙ: μίγμα οργανικού υγρού κλάσματος περιβαλλοντική μονάδα να βελτιώσει τις υποδομές 
ΑΣΑ από την επεξεργασία σύμμεικτων ΑΣΑ, της και να πετύχει στόχους κοινωνικής και 
χαρτόνι που δεν θα μπορεί να σταλεί για περιβαλλοντικής προσφοράς και όχι απλά 
ανακύκλωση και υλικό διαμέτρου μεγαλύτερο των ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των ΑΣΑ στο 
30 mm που προέρχεται από την κομποστοποίηση περιβάλλον μέσω της διαχείρισης τους.
της Κατηγορίας Ι. 

Δημιουργία Συστήματος Αξιοποίησης 
Προϊόντων  -  Δημοσιότητα

Η Δημιουργία "συστήματος αξιοποίησης 
προϊόντων" θα επιτρέψει την επιτυχημένη 
αξιοποίηση της μέγιστης δυνατής ποσότητας από 
τ α  π α ρ α γ ό μ ε ν α  π ρ ο ϊ ό ν τ α  μ έ σ α  α π ό  
δραστηριότητες προώθησης που θα στηρίζονται 
στις τοπικές ιδιαιτερότητες των υφιστάμενων 
καλλιεργειών, αλλά και των εδαφών. Επιδεικτικές 
δράσεις που θα υλοποιηθούν: α) περιβαλλοντικές, 
αφ' ενός μεν με την αποκατάσταση ενός νταμαριού, 

Το παρόν αποτελεί σύνοψη εργασίας με την οποία 
συμμετείχε η ΔΕΔΙΣΑ στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ, 
που πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα 30 & 31 Οκτωβρίου 
2009. 
Συγγραφείς της εργασίας ήταν οι : 
Μαρία Φλεμετάκη, Λευτέρης Κοπάσης, Θεοχαρούλα 
Μυλωνάκη, Μιχάλης Κονταξάκης, Κωστής Πατεράκης 
(ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε. (ΟΤΑ))
Σπύρος  Δοκ ιανάκης ,  Θρασύβουλος  Μαν ιός ,  
Φουντουλάκης Μιχάλης (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας)
Νικόλαος Καλογεράκης, Νικόλαος Νικολαϊδης 
(Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Πλήρης η εργασία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΔΕΔΙΣΑ www.dedisa.gr

Βιοαποδομήσιμα ΑΣΑ - Στρατηγική έργου

Στρατηγική  Έργου

Μείωση ΑΣΑ (προς διάθεση), Μείωση εκπομπών CH  , Παραγωγή χρήσιμου προϊόντος4

Ελαχιστοποίηση
( Στρατηγική ΔΕΔΙΣΑ )

Διαλογή
στην Πηγή

Περιβαλλοντικά
ορθή διαχείριση

Ανάπτυξη
«Αγοράς»



Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κομποστοποίησης Χανίων ξεκίνησε τη λειτουργία 
του την Άνοιξη του 2005. Κατασκευάστηκε από την 
ENVITEC Α.Ε. και κόστισε 25 εκ. ευρώ, με 
χρηματοδότηση κατά 75% από το ταμείο συνοχής 
και κατά 25% από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και φορέα υλοποίησης την 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. 

Η φιλοσοφία της λειτουργίας του αναδεικνύει την 
ανακύκλωση υλικών (οργανικών, χαρτί, πλαστικό 
μέταλλο), και την επαναχρησιμοποίησή τους μετά 
από επεξεργασία είτε ως εδαφοβελτιωτικό 
(κομπόστ), είτε ως πρώτη ύλη για κατασκευή νέων 
υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο). Το ισχυρό 
επιχείρημα όσων υποστηρίζουν τη Μηχανική 
Βιολογική Επεξεργασία σε σχέση με την καύση είναι 
ότι από τα «άχρηστα» υλικά μπορούν να παραχθούν 
ξανά χρήσιμα προϊόντα και να επιστρέψουν στην 
αλυσίδα ξανά και ξανά, ενώ με την καύση τους 
μπορεί να εξοικονομηθεί ενέργεια (ηλεκτρική και 
θερμική), μία μόνο φορά. Στο Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων από 
το 2005 έως σήμερα έχουν οδηγηθεί για 
κομποστοποίηση περισσότεροι από 35000 τόνοι 
οργανικών και ζυμώσιμων υλικών μαζί με 
τεμαχισμένα πράσινα απορρίμματα (κλαδιά), ενώ 
έχουν οδηγηθεί προς ανακύκλωση περισσότεροι 
από 30000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, 
πλαστικά, μέταλλα), ικανοποιητικός αριθμός μεν, με 
τρομακτικές δυνατότητες βελτίωσης, δε. 

Γενικά στο Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων γίνεται διαχωρισμός σε 
κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών που 
συλλέγονται από το δίκτυο των μπλέ κάδων, καθώς 
και επεξεργασία των κοινών (σύμμεικτων) 
απορριμμάτων από τα οποία αφαιρούνται τα 
υπολλείμματα τροφών (οργανικά), προστίθενται 
τεμαχισμένα πράσινα απορρίμματα και μέσω της 
κομποστοποίησης γίνονται εδαφοβελτιωτικό υλικό 
(κομπόστ). Επίσης, από τα κοινά απορρίμματα 

από τον Κώστα Πατεράκη

To Εργοστάσιο 

 στα Χανιά
Μηχανικής Ανακύκλωσης 
& Κομποστοποίησης



αφαιρούνται τα μέταλλα (σίδηρος, αλουμίνιο) όπου 
οδηγούνται για ανακύκλωση, ενώ τα χαρτιά και 
πλαστικά, τα οποία έχουν υπολλείμματα λιπών και 
ελαίου δεν καθίστανται ανακυκλώσιμα. Βέβαια 
υπάρχει τεχνολογία καθαρισμού τους, αλλά στην 
πράξη είναι ασύμφορη από οικονομική σκοπιά. 
Τουτέστιν είναι σημαντικό, τουλάχιστον τα χαρτιά 
όπως και τα πλαστικά να οδηγούνται στους μπλε 
κάδους ανακύκλωσης όπου η ποιότητά τους δεν 
υποβαθμίζεται. 
Από αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο 
Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων προκύπτει ότι στα κοινά 
απορρίμματα το 35%-40% αποτελείται από χαρτί και 
πλαστικό. Δηλαδή από τους 250 τόνους κατά μέσον 
όρο κοινών απορριμμάτων που εισέρχονται σε 
ημερήσια βάση στο Ε.Μ.Α.Κ., οι 90 τόνοι περίπου 
αποτελούνται από ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία 
αυτή τη στιγμή εξαιτίας της υποβαθμισμένης 
ποιότητάς τους δεν ανακυκλώνονται! 
Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. που λειτουργούν 
μονάδες παρόμοιες με το Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων το 
ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών που βρίσκονται 
στα κοινά απορρίμματα είναι αρκετά μικρότερο, αλλά 
και όταν αυτό συμβεί, αξιοποιείται σαν δευτερογενές 
καύσιμο - εναλλακτικά του πετρελαίου – κυρίως στην 
τσιμεντοβιομηχανία. 

Συμπερασματικά είναι σημαντικό: α) Να ενισχυθεί το 
σύστημα της Δ ιαλογής στην Πηγή των 
ανακυκλώσιμων υλικών μέσω των μπλε κάδων, με 
την επέκταση του δικτύου και την μεγαλύτερη 
συμμετοχή των πολιτών, ώστε να σταματήσουμε 
επιτέλους να βρίσκουμε ανακυκλώσιμα υλικά στους 
κάδους των κοινών απορριμμάτων. β) Να εξευρεθεί 
λύση από το κράτος , ώστε όταν τα ανακυκλώσιμα 
υλικά βρεθούν μαζί με τα κοινά απορρίμματα, να 
αξιοποιηθούν ως δευτερογενές (εναλλακτικό) 
καύσιμο είτε στην τσιμεντοβιομηχανία είτε στις 
λιγνιτικές μονάδες της Δ.Ε.Η. υποκαθιστώντας τα 
ορυκτά καύσιμα. 



2010 International Year of Biodiversity

Με δυό λόγια απλά, η βιοποικιλότητα αποτελεί το σύνολο των γονιδίων, των ειδών και των 
οικοσυστημάτων του πλανήτη. Περιλαμβάνει και τη βιοποικιλότητα τοπίων.

Η βιοποικιλότητα επηρεάζεται καθοριστικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Κύριες αιτίες συνεχούς 
μείωσης της βιοποικιλότητας είναι η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, οι εντατικές καλλιέργειες, η υπερεκμετάλλευση 
δασικού και ορυκτού πλούτου, ο καταναλωτισμός και η παραγωγή αποβλήτων. 

            Το 2010 έχει ανακηρυχθεί παγκόσμιο έτος για τη βιοποικιλότητα από τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ε.Ε. έχει βάλει 
το φιλόδοξο στόχο της ανάσχεσης της απώλειας έως το 2010 με 150 μέτρα δράσης, στόχο που υποστηρίζεται 
ενεργά από το διεθνές δίκτυο Countdown 2010.   

           Η Αθήνα φιλοξένησε τον Απρίλιο του 2009 το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα "Προστασία 
της βιοποικιλότητας πέρα από το 2010, προτεραιότητες και επιλογές για μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική".  

           Τα Ηνωμένα Έθνη το 1993 καθιέρωσαν παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, ημέρα ευαισθητοποίησης και 
επαναπροσδιορισμού της σχέσης μας με την φύση και από το 2001 εορτάζεται στις 22 Μαΐου. 

         Η παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας 2009 ήταν αφιερωμένη στα ξενικά είδη-εισβολείς, έναν από τους 
μεγαλύτερους κινδύνους που απειλούν την βιοποικιλότητα, με μεγάλο οικολογικό κόστος. Το 2010 έχει ως 
αντικείμενο τη "Βιοποικιλότητα και Ανάπτυξη".

Στην τακτική έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης το Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση (WWF) 
"Ζωντανός Πλανήτης" αποτυπώνεται η κατά σχεδόν 30% μείωση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας μεταξύ των 
ετών 1970-2005, μείωση που αφορά σε πληθυσμούς. 

 Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, IUCN, έχει συντάξει Ευρωπαϊκό Κόκκινο Κατάλογο, που 
ταξινομεί τα είδη ανάλογα με τον βαθμό απειλής που αντιμετωπίζουν (http://www.iucnredlist.org/).

 27.000 ως 50.000 είδη εξαφανίζονται κάθε χρόνο. Στην χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση, μεταξύ 
άλλων, είδη πανίδας όπως η πέστροφα, ο γυπαετός, η μεσογειακή φώκια, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται το ελάφι, το 
ζαρκάδι, ο λύκος καθώς και είδη χλωρίδας, όπως η καμπανούλα, ο Έβενος του Σίμπθορπ, το Ευβοϊκό ηράνθεμο.

           Στην Κρήτη 190 περίπου είδη φυτών είναι αυτοφυή και κάποια δεν εμφανίζονται πουθενά αλλού στον 
πλανήτη. Συναντώνται στη Γραμβούσα, το Ελαφονήσι, την Αγ. Ρουμέλη, την Αγ.Γαλήνη, το Βάι. Απειλούνται με 
εξαφάνιση, μεταξύ άλλων, ο αίγαγρος (κρι κρι), ο γυπαετός, ο αγριόγατος (φουρόγατος), σε κίνδυνο βρίσκονται και 
τα φυτά δίκταμο, το ανδροκύμβιο (κρινάκι) και η κεφαλάνθηρα (ενδημική ορχιδέα).

από την Ερωφίλη Γαγάνη



από την 
Ερωφίλη Γαγάνη

Διεθνώς,  η περιβαλλοντ ική εκπαίδευση  
αναπτύχθηκε σαν ιδέα την δεκαετία του 1970, όταν 
ξεκίνησαν και οι πρώτες συζητήσεις για τα 
οικολογικά προβλήματα και διαφάνηκε η 
αναγκαιότητα σύνδεσης της εκπαίδευσης με το 
περιβάλλον.
Στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1976, μετά το διεθνές 
συνέδριο του Βελιγραδίου. Έτσι, την δεκαετία του 
'80 πραγματοποιήθηκαν εθελοντικά προγράμματα, 
το 1990 η περιβαλλοντ ική εκπαίδευση 
θεσμοθετείται και το 1993 ιδρύεται το πρώτο κέντρο 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

οργανώσεις. 
Δύο φουκαράδες λύκοι, σ'ένα δάσος με 
κατεστραμμένη πανίδα, αναζητούν αγωνιωδώς 
τροφή. Ελλείψει άλλης επιλογής, αναγκάζονται να 
τρώνε μπάμιες από την φυτεία του ισχυρού μπαμπά 
της κοκκινοσκουφίτσας και προσπαθούν να 
επιβιώσουν, σκαρφιζόμενοι κάθε είδους τέχνασμα.  
Η συνέχεια επί της σκηνής του θεάτρου Πειραιώς.

Ένα βιβλίο φιλικό προς το περιβάλλον από 
την Jane Bull, εκδόσεις Πατάκη 2008. 
Αδειάστε την τσάντα ανακύκλωσης, 
πάρτε όλες τις συσκευασίες από χαρτί, 

Το ημερολόγιο 2010 της WWF είναι πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, αλουμίνιο και 
αφιερωμένο στην ώρα της γης, με μεταμορφώστε τις σε χρηστικά αντικείμενα, δώρα ή 
φωτογραφίες από την Leika Academy - παιχνίδια, ακολουθώντας τις προτάσεις του βιβλίου.
Creative Photografy. Κάντε τα άχρηστα χρήσιμα, ώστε η επανα-
Η ώρα της γης ξεκίνησε το 2007 στην χρησιμοποίηση να προηγείται της ανακύκλωσης.

Αυστραλία, ενώ το 2008 έγινε παγκόσμιο 
γεγονός και κίνημα ταυτόχρονα. Η Ελλάδα 
συμμετείχε ενεργά το 2009, στο μεγαλύτερο μέχρι 
στιγμής συμμετοχικό γεγονός για το περιβάλλον, 
κλείνοντας τα φώτα και στέλνοντας το μήνυμα ότι 
εναντιώνεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη και 
την κλιματική αλλαγή.
Στην διεύθυνση www.wwf.gr/earthour δείτε 
χαρακτηριστικά τοπόσημα της χώρας μας και ….. 
σβήστε τα φώτα.

Μία ακόμα προσπάθεια απομυθο-
ποίησης του καλού και του κακού, αυτή 
την φορά με οικολογική ευαισθησία, 
επιχειρήθηκε από τον παραμυθά Ευγένιο 
Τριβιζά. Ένα θεατρικό έργο που τελεί υπό 

την αιγίδα της WWF και της Καλλιστώ και 
υποστηρίζεται απόλυτα από τις οικολογικές 



 

Η αναδρομή που θα ακολουθήσει περιγράφει 
στοιχεία της διαδρομής της επιχείρησης μέχρι να 
φτάσει στην σημερινή ηγετική θέση και να γίνει η ΔΕΔΙΣΑ από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων μετά 
ΔΕΔΙΣΑ των επιτευγμάτων και της θετικής από πρόταση του τότε και σήμερα Δημάρχου. 
δημοσιότητας. Το σημερινό ακροατήριο το οποίο Κυριάκου Βιρβιδάκη και την σθεναρή επιμονή του.
καλείται να παίρνει αποφάσεις για την επιχείρηση, Η ΔΕΔΙΣΑ, με τις διοικήσεις του Χαράλαμπου 
πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο τις επιτυχίες, αλλά και Σοφιανού, του Αντώνη Γκαζή, του Ευτύχη 
την προσπάθεια που έχει καταβληθεί. Κάτω από Δασκαλάκη και του Παύλου Καρεφυλάκη, είχε να 
αυτό το πρίσμα η εμπιστοσύνη του για την επιδείξει μια δεκαετή ιστορία όπου με σταθερά 
επιχείρηση θα ενδυναμωθεί και η αποδοχή θα βήματα είχε κατακτήσει την θέση της στα τοπικά 
μεγαλώσει. πράγματα, με 85 εργαζόμενους, ένα πρωτοποριακό 

για την εποχή πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού με 
Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού αφορά στις ίδια μέσα, αλλά και την συμμετοχή της στην οριστική 
κρίσιμες αποφάσεις που ανέτρεψαν τους διακοπή της λειτουργίας του Κουρουπητού με την 
σχεδιασμούς, την επίπονη προσπάθεια, την ανάληψη της ''ενδιάμεσης λύσης'' δηλαδή της 
βασανιστική καθημερινή αγωνία, τις αμφιβολίες, τα δεματοποίησης των απορριμμάτων στη Θέση 
προβλήματα, αλλά και τις αστοχίες.  Μεσομούρι, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 

"Εργοστάσιο Μηχανικής Διαλογής και Κομποστο-
Μια τέτοια αναδρομή σκοπό έχει επίσης να πείσει ποίησης και Χώρος Υγειονομικής Ταφής" στην 
ότι η διαδρομή δεν ήταν ανέφελη, οι αποφάσεις δεν Κορακιά που υλοποιούσαν οι ΤΥ της ΝΑ Χανίων, 
πάρθηκαν αψήφιστα και ότι τελικά κάθε βήμα ένα επίσης σημαντικό και πρωτοποριακό έργο.
προόδου κρύβει συλλογική δουλειά, τεκμηρίωση 
και διεκδίκηση. 

Η δική μας διοίκηση χρειάστηκε να χειριστεί το 2003 
Η αναδρομή με στοιχεία εξομολόγησης ξεκινά από τη δεματοποίηση όταν το έργο ΕΜΑΚ και ΧΥΤ 
το έτος 2003 όταν το διοικητικό συμβούλιο της παρουσίαζε σημαντικές καθυστερήσεις ενώ η 
ΔΕΔΙΣΑ με πρόεδρο την κα Μυλωνάκη μου ανέθεσε ενδιάμεση λύση είχε ήδη ξεπεράσει/υπερβεί το 
τις αρμοδιότητες του Διευθυντή της επιχείρησης, σε προσδόκιμο λειτουργίας της. Το εργοστάσιο 
συνέχεια του ορισμού μου ως μέλος του ΔΣ της δεματοποίησης στο Μεσομούρι παρουσίαζε 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στις  23/12/2009,  πραγματοποιήθηκε 
ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Χανίων για το έργο που παρέχει από ίδρυσής 
της η ΔΕΔΙΣΑ στους Δήμους και τους πολίτες 
του Ν. Χανίων.
Ακολουθεί η εισήγηση - ενημέρωση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Λευτέρη Κοπάση.



συνεχώς προβλήματα "στην πρέσα, την ανάγκη να γίνει πειστικός και να ξεκινήσουν οι 
μπαλαρίνα, την αλυσίδα κ.ά.'', ενώ η πλατεία με τα υπόχρεοι δήμοι να πληρώνουν. Η έλλειψη 
δέματα έφτανε σε ύψος το εργοστάσιο. Οι βλάβες, εμπιστοσύνης ή άλλοι λόγοι είχαν οδηγήσει την 
(είχε σχεδιαστεί μόνο μία γραμμή παραγωγής), επιχείρηση να διεκδικεί από τον Δήμο Χανίων 
επέφεραν καθυστερήσεις που διαρκούσαν μέρες οφειλές ενός χρόνου ενώ συνολικά οφείλονταν στην 
και είχαν επιπτώσεις στην καθαριότητα των πόλεων επιχείρηση ποσά της τάξης του 1/3 του ετήσιου 
όσο και στο συνολικό κόστος διαχείρισης. Σε κάθε προϋπολογισμού με αντίστοιχες οφειλές προς τους 
βλάβη γινόταν αυτοψία, εκτίμηση της ζημίας, προμηθευτές.
ενημέρωση των υπηρεσιών καθαριότητας των Οι τουριστικοί δήμοι χρεώνονταν με ακριβότερο 
δήμων για την διακοπή της λειτουργίας, και έναρξη κόστος από τους μη τουριστικούς με αποφάσεις του 
εργασιών με εμπλοκή των κατάλληλων συνεργείων ΔΣ ενώ οι χρεώσεις γινόταν με απευθείας αναθέσεις 
κατά περίπτωση. τα λεγόμενα 8άρια καθόλα αποδεκτές διαδικασίες 

εκείνη την εποχή.
Στις πρώτες μέρες προστέθηκε το θέμα της ιλύος 
του βιολογικού Χανίων το οποίο αποτελούσε το 
μεγαλύτερο άλυτο πρόβλημα τόσο της  ΔΕΥΑΧ όσο 
και του δήμου αφού η δημοτική του επιχείρηση 
κινδύνευε με οικονομική και οργανωτική 
κατάρρευση. Αναλάβαμε την ευθύνη αναρμοδίως 
επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα ζήλο, για την 
διαχείρισή της με ξήρανση.  
 
Στην εκρηκτική αυτή κατάσταση εκβιάζαμε να 
ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία του νέου ΧΥΤ, και όταν 
αυτό έγινε αντιμετωπίσαμε το "Συσσίφειο" 
σχεδιασμό που προέβλεπε την συνέχιση της Μεταξύ των εργαζομένων υπήρχε διάχυτη 
δεματοποίησης, και την μεταφορά των δεμάτων ανησυχία καθώς μόνο το 1/5 από αυτούς κατείχαν 
νέων αλλά και παλιών από το Μεσομούρι στην θέσεις αορίστου χρόνου. Η ανησυχία για το μέλλον 
Κορακιά. Απαιτήθηκε καθημερινός επανα- τους στη επιχείρηση οδήγησε το σωματείο να 
σχεδιασμός και παρακολούθηση με υπέρογκο ζητήσει τη μεσολάβηση του εργατικού κέντρου. 
κόστος, χωρίς αποτέλεσμα και κίνδυνο να γεμίσει ο Στην συνάντηση μου με τον πρόεδρο Μανόλη 
ΧΥΤ πριν ακόμα λειτουργήσει.  Χαριτάκη παρουσία και του σημερινού προέδρου 

Μανούσου Λιονάκη και του Διοικητικού Συμβουλίου 
του σωματείου των εργαζομένων, όπως είχαμε 

Ο  π ρ ώ τ ο ς  συνεννοηθεί με την Πρόεδρο δεσμευτήκαμε ότι δεν 
προϋπολογ ισμός  θα επιτρέπαμε κανένας να χάσει την δουλειά του.  
που συνέταξα ήταν 
διορθωτικός, μετά Παράλληλα η διοικητική δομή ήταν ισχνή με το μισό 
και από παρέμβαση σχεδόν προσωπικό να διοικείται από τους δήμους 
του τότε και σημε- που το απασχολούσαν ενώ το επιστημονικό 
ρινού Γενικού Γραμ- προσωπικό της επιχείρησης αποτελούνταν από μία 
ματέα της Περιφέ- λογίστρια και ένα μηχανικό, δανεισμένο στην 
ρειας Κρήτης, και τεχνική υπηρεσία της Νομαρχίας, επιφορτισμένο με 
οδήγησε σε μείωση την επίβλεψη των ηλεκτρομηχανολογικών 
του κόστους κατά εγκαταστάσεων, τον σημερινό διευθυντή της 
20% περίπου, στην Τεχνικής Υπηρεσίας. . 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



ΤΟ  ΠΕ.Σ.Δ.Α.  -  ΟΙ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

ΣΗΜΕΡΑ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΑΚ  ΚΑΙ  ΧΥΤ

 για την σύνταξή της παραπάνω ΚΥΑ.
Διοικητικά το πρόβλημα ήταν επίσης οξύ καθώς Σήμερα επίσης οι χρεώσεις γίνονται με την επίπονη 
το έργο της δεματοποίησης δεν ήταν αδειοδο- διαδικασία των προγραμματικών συμβάσεων με 
τημένο και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός ως πολλαπλές αιτιολογήσεις, που έγκαιρα και 
συνέχεια του Νομαρχιακού προέβλεπε μόνο 8 ανώδυνα υιοθετήσαμε, οι οποίες ειδικά την 
δήμους από τους 18 που εξυπηρετούνταν στην περίπτωση του δήμου Χανίων ελέγχονται και από 
εγκατάσταση.  το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Αθήνα.  Η εξέλιξη των 

κύκλων εργασιών για τα χρόνια 2003 -2009 ήταν σε 
€ 2,4 εκ, 3,3 εκ, 4,2 εκ, 5,2 εκ, 6,2εκ, 6,5εκ, 7,7εκ. 

Σήμερα το Τέλος σήμερα όλες οι δραστηριότητες της 
Μεσομούρι έχει επιχείρησης είναι αδειοδοτημένες ενώ οι 
αποκατασταθεί με περιβαλλοντικοί όροι επιβλέπονται από το 
χρηματοδότηση Πολυτεχνείο Κρήτης.
που διεκδίκησε η 
ΔΕΔΙΣΑ από τον 
ΘΗΣΕΑ του ΠΕΠ 
Κρήτης και ήταν το πρώτο έργο που προκήρυξε και Όμως οι πιο μεγάλες και 
υλοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΔΙΣΑ, που αποφασιστικές παρεμ-
ιδρύθηκε στο μεταξύ, ενώ απέσπασε το βραβείο βάσεις έγιναν στο εργο-
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ του ECOCITY για την συνεισφορά του στάσιο και την λειτουρ-
στην προστασία του περιβάλλοντος. γία του. Το αντίστοιχο 
 έργο στα Λιόσια ήταν 
Σήμερα το σύνολο εκείνων των εργαζομένων έτοιμο ένα χρόνο πριν 
κατέχει θέσεις αορίστου χρόνου με τεκμηριωμένες ξεκινήσει η λειτουργία 
αποφάσεις της Διοίκησης, ενώ αξιοποιήθηκαν τα του δικού μας ΕΜΑΚ και 
στελέχη με ηγετικά προσόντα σε θέση ευθύνης που παρόλα αυτά δεν λει-
θεσμοθετήσαμε. τουργούσε ακόμα. Η 

πιάτσα οργίαζε όχι μόνο 
Σήμερα οι προϋπολογισμοί της ΔΕΔΙΣΑ περιέχουν για ένα έργο υπερτιμημένο όσο και για ένα έργο μη 
την ανάλυση του κόστους ανά τμήμα για πολλούς λειτουργικό. Η επισφάλεια ήταν τεράστια.
κωδικούς, συγκεντρωτικό πίνακα με ανάλυση σε 
προσωπικό και άλλα έξοδα, και συγκεντρωτικό Στο ίδιο διάστημα στελέχη της διαχειριστικής αρχής 
πίνακα για τις προγραμματικές συμβάσεις. και του ταμείου συνοχής με απανωτές επισκέψεις 
Ακολουθούν πάντα την ίδια διατύπωση ώστε να πίεζαν για την άμεση και πλήρη λειτουργία του 
είναι συγκρίσιμοι και περιλαμβάνουν το δελτίο έργου εγε ίροντας έτσι  θέματα κόστους 
κόστους ώστε να ξέρει και ο πολίτης πόσα πενταπλάσιας τάξης μεγέθους.
πληρώνει για την διαχείριση των απορριμμάτων 
του. Στην ΚΥΑ 2527/09 υποδεικνύεται ο τρόπος Η απόφαση που έπρεπε να πάρουμε ήταν απλή, ή 
υπολογισμού των υπηρεσιών που προσφέρουν οι συνεχίζαμε την δεματοποίηση που είχε φτάσει ήδη 
Φο.Δ.Σ.Α. στους Δήμους και δεν είναι άλλος από τον σε αδιέξοδο ή αναλαμβάναμε την λειτουργία του 
τρόπο υπολογισμού της ΔΕΔΙΣΑ, αποτέλεσμα της έργου που σύμφωνα με όλα τα μέχρι τότε γνωστά 
συμμετοχή μου στην ομάδα εργασίας της ΕΕΤΑΑ στοιχεία οδηγούσε σε αδιέξοδο, επιλέξαμε το 



δεύτερο. Σκορδύλη του ΥΠΕΧΩΔΕ και Ραζή της ΕΕΑΑ. 
Συνάντηση που στάθηκε αφορμή για μια σειρά από 

Στον ΧΥΤ καταρρίψαμε τεκμηριωμένα την συζητήσεις και στην συνέχεια διαπραγματεύσεις με 
ανεδαφική λύση της δεματοποίησης των την διοίκηση της ΔΕΔΙΣΑ και τον Δήμαρχο Χανίων 
απορρ ιμμάτων,  όπου προβλέπονταν  η  ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία. 
κατεστραμμένη πρέσα του Μεσομουρίου να 
μεταφερθεί στο ΕΜΑΚ και μετά την επεξεργασία του Το αδιέξοδο για το έργο αποφεύχθηκε λόγω της 
συνόλου των απορριμμάτων τα υπολείμματα να ΕΕΑΑ, η συνεργασία με την οποία έσωσε την 
δεματοποιούνται και να τοποθετούνται στον ΧΥΤ. κατάσταση. Πιέσεις, επιχειρηματολογία , απειλές, 
Βρήκαμε του πόρους με την συνδρομή του παρακάλια, οδήγησαν στην πρώτη σύμβαση. 
περιφερειάρχη Θανάση Καρούντζου και την Αξέχαστα θυμάμαι συναδέλφους να διεκδικούν 
παρέμβαση του Δημάρχου και δημοπρατήσαμε και αντίστοιχη σχέση χωρίς να το έχουν καταφέρει μέχρι 
αποκτήσαμε τον Κομπάκτορα για να ξεκινήσουμε σήμερα, Ακόμα και το πανίσχυρο Ηράκλειο 
την ορθόδοξη διαχείριση με διάστρωση και απέκτησε μπλε κάδους δύο χρόνια μετά τα Χανιά. 
συμπίεση. Αποκτήσαμε δωρεάν εξοπλισμούς, απορριμμα-

τοφόρα και κάδους, και είχαμε ενίσχυση των 
εσόδων μας. Το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή 
έσωσε την ανακύκλωση. 

Τις ίδιες μέρες συνεχείς έλεγχοι από την 
επιθεώρηση εργασίας οδήγησαν την Πρόεδρο στο 
εδώλιο του κατηγορουμένου για ελλείψεις του 
έργου.

Αφήνω για το τέλος τις δεκάδες των τεχνικών 
προβλημάτων και των ευρηματικών παρεμβάσεων 
που έγιναν από τους εργαζόμενους σε κάθε τμήμα 
ώστε να φτάσουμε στα σημερινά επίπεδα 
διαχείρισης. Ξεκινήσαμε με 15 τόνους υλικών τη 
μέρα για να φτάσουν σήμερα στους 100 τόνους την 
ημέρα.    

Στο ΕΜΑΚ κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας Οι ενέργειες της διοίκησης έβγαλαν την επιχείρηση 
αντιμετωπίσαμε την πολύ χαμηλή ταχύτητα της από τα αδιέξοδα και έδωσαν προοπτική. Τα στελέχη 
γραμμής παραγωγής και πλήθος άλλων ελλείψεων, της επιχείρησης και οι εργαζόμενοι αιτιολόγησαν 
καθώς και την πλήρη αδυναμία προώθησης των την ύπαρξη της και απέδειξαν την ανάγκη των 
υλικών ανακύκλωσης που προέρχονταν από τα θέσεων εργασίας τις οποίες έχτισαν μια προς μια.
σύμμεικτα απορρίμματα στην αγορά. Τα φορτηγά 
με τα υλικά γύριζαν πίσω από την Αθήνα μετά την Η τακτοποίηση των εργασιακών σχέσεων του 30% 
άρνηση των αγοραστών να τα παραλάβουν. του προσωπικού αποτελούν, ακόμα και σήμερα, 

ένα βασικό στόχο για την διοίκηση. Οι προσδοκίες 
Σε μια ημερίδα του ΤΕΕ για την ανακύκλωση όπου μας είχαν επικεντρωθεί στην αναμενόμενη 
είχα προσκληθεί ως ομιλητής γνώρισα τους νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε τον Αύγουστο 



με την ΚΥΑ 53266/28/8/09 για τις επιχειρήσεις του 
άρθρου 265 και αφορούσε στους Φο.Δ.Σ.Α. 
Δυστυχώς οι αναίτιες καθυστερήσεις από τον Δήμο 
Πλατανιά για την μετατροπή δεν μας επέτρεψε να 
αξιοποιήσουμε τον νόμο, ώστε να προκηρύξουμε 
τις θέσεις με προαπαιτούμενη την προϋπηρεσία 
μέσω ΑΣΕΠ. Σήμερα ισχύει νέο νομοθετικό πλαίσιο 
και είμαστε σε αναμονή και ετοιμότητα διεκδίκησης 
ως ΔΕΔΙΣΑ και ως Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α. για την 
εφαρμογή του.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι που έχτισαν τις 
θέσεις εργασίας τους με τα χέρια τους και το μυαλό  
τους, τους ανήκουν. Στα χρόνια αυτά

συνεργαστήκαμε με 18 δήμους και 
περισσότερους δημάρχους με όπλο την πειθώ 
μέσω τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και της 
διαφανούς διαχείρισης  για την αποδοχή των 
προϋπολογισμών. Όμως δεν ήταν και δεν είναι 
λίγες οι δύσκολες στιγμές και οι έντονες διεκδικήσεις 
για την εξόφληση των δόσεων όπως αποδεικνύουν  
οι εκατοντάδες επιστολές και παρεμβάσεις μας.  

Υποστήκαμε αποκλεισμούς χωρίς αιτία, γι αυτό 
επενδύσαμε στην κοινωνική αποδοχή με 
παρακολούθηση των περιβαλλοντικών όρων από 
το Πολυτεχνείο Κρήτης και τον έλεγχο του 
περιβάλλοντος περιμετρικά της Μονάδας από το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Η συμφωνία αυτή έχει 
παρουσιαστεί ως καινοτομία στο πρόσφατο 

Σήμερα και τα τελευταία 3 χρόνια στην επιχείρηση, συνέδριο της ΕΕΔΣΑ μετά από αξιολόγηση. 
δεκάδες νέες θέσεις εργασίας καλύπτονται από 
εξωτερικούς συνεργάτες, όπως μας υποχρεώνουν Αντιμετωπίσαμε διαρροές πλευροδιηθημάτων με 
οι ανάγκες εποχικότητας και οι ανάγκες ευελιξίας σε τηλεοράσεις και δημάρχους νέους και παλιούς, για 
ένα καθεστώς το οποίο παρά την θεσμική θωράκιση να φτάσουμε να μην κοιμόμαστε τα βράδια όταν 
με την εκχώρηση της αρμοδιότητας της τελικής έβρεχε, ενώ διδάσκουμε την σωστή λειτουργία του 
διάθεσης παραμένει ευμετάβλητο και αβέβαιο. ΧΥΤ και του βιολογικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια 
Πρόσφατο παράδειγμα η αμφισβήτηση της σε συναδέλφους από όλη την χώρα.
δυνατότητας παροχής υπηρεσιών αποκομιδής 
μεταφοράς και η επιχείρηση να είναι σε θέση να Καθυστερήσαμε την φωτιά πάνω στον ΧΥΤ με 
αντιμετωπίσει και τα δύο ενδεχόμενα όταν το πυροσβεστήρες, η πρόεδρος, εγώ και οι μηχανικοί 
μέγεθος της επισφάλειας αφορούσε περίπου 50 Κονταξάκης και Πατεράκης μαζί με 2 εργαζόμενους 
θέσεις εργασίας. που είχαν βάρδια μέχρι να σβηστεί από τον 

ΓΕΝΙΚΑ



χωματουργό εργολάβο. Σήμερα έχουμε κανονισμό 
κρίσεων, προσωπικό επιφυλακής και την εμπειρία Για την σχέση μου με την πρόεδρο της ΔΕΔΙΣΑ όλα 
ασκήσεων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική αυτά τα χρόνια, που δεν υπήρξε ανέφελη και 
Υπηρεσία. πέρασε από έντονες διαφωνίες, στο τέλος βάρυνε 
 πάντα η καλή προαίρεση ενός φιλόπονου, έντιμου, 
Ζήσαμε την αγωνία της αύξησης της θερμοκρασίας ευφυούς  αλλά πολύ δυναμικού και δραστήριου 
στα σειράδια του κόμποστ που αντιμετωπίστηκε με ανθρώπου. Μια σχέση που σφυρηλατήθηκε από τις 
πυροσβεστικό ελικόπτερο και με την παρουσία του δυσκολίες για είναι σήμερα αρραγής.
δημάρχου Χανίων και του δημοτικού συμβουλίου. 
Σήμερα έχουμε εντάξει τους εξοπλισμούς για την Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω τον δήμαρχο 
διαχείριση των σειραδίων στο πρόγραμμα του ΕΟΧ. Χανίων Κυριάκο Βιρβιδάκη, για την εμπιστοσύνη 

του, την στήριξή του και την ενεργητική βοήθειά του 
Ακολουθήσαμε στο νοσοκομείο το στέλεχος του σε όλα τα μεγάλα θέματα της ΔΕΔΙΣΑ.   
εργοστασίου που επέβλεπε την παραγωγή και 
υπέστη το πρώτο και τελευταίο σοβαρό ατύχημα, Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω τα μέλη του 
που αποκαταστάθηκε πλήρως. Σήμερα έχουμε σε Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ, Δημάρχους, 
συνεργασία με το ΠΚ το οποίο εκπόνησε την Δημοτικούς Συμβούλους και πολίτες για την 
Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και συναντίληψη στα θέματα της επιχείρησης.
επενδύουμε συνεχώς στην επιμόρφωση  του 
προσωπικού, σε εξοπλισμούς -διατάξεις ασφαλείας Αισθάνομαι επίσης ότι δικαιούμαι παρά την 
και ατομικά μέσα προστασίας. αυστηρότητα που πολλές φορές επέδειξα, να 

ευχαριστήσω τους εργαζόμενους για την 
Κάθε ενέργεια είχε ανάγκη πειραματισμού, ευσυνείδητη εργασία τους και επαναλαμβάνω ότι τις 
οργάνωσης, ανασκόπησης και επανασχεδιασμού, θέσεις εργασίας που καλύπτουν τις ανέδειξαν οι 
ατέλειωτες εργατοώρες σε τεχνικό, διαχειριστικό, ίδιοι ως θέσεις προσφοράς στην ΔΕΔΙΣΑ και την 
οικονομικό επίπεδο, σχέσεως με τους πολίτες, με Κοινωνία. 
τους δήμους, με τις υπηρεσίες τοπικά και κεντρικά. 

Και αφήνω για το τέλος τους ομιλητές που θα 
Ενδεικτικά οι πρώτοι μπλε κάδοι ανακύκλωσης ακολουθήσουν, τους διευθυντές της επιχείρησης 
κλείδωναν και η τροφοδοσία τους γινόταν από και το επιστημονικό προσωπικό μηχανικούς και 
πάνω, επιλογή για να τους γνωρίσουν οι πολίτες και τεχνολόγους, οι οποίοι αποτελούν τους στενούς μου 
να μην αναμιγνύουν τα σύμμεικτα απορρίμματα με συνεργάτες. Είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν 
τα ανακυκλώσιμα που πέρασε από ειδική στις αποφάσεις και συμμετέχουν και στην δουλειά. 
διεκδίκηση από την ΕΕΑΑ. Στις πρωτοβουλίες τους, την διοικητική τους 

επάρκεια, την προσήλωση τους στους στόχους, 
Επιτρέψτε μου τον οίστρο, θα μπορούσα να μιλάω στην εργατικότητά τους και τις  γνώσεις τους 
για ώρες. οφείλεται η ανάπτυξη της επιχείρησης και αυτοί 

αποτελούν το μέλλον και την προοπτική της. 
Θέλω να σας πληροφορήσω από την θέση του 
προέδρου του Δικτύου των Φο.Δ.Σ.Α. που κατέχει η 
ΔΕΔΙΣΑ ότι η επιχείρηση προσφέρει με την 
πρακτική της ουσιαστικά στοιχεία στην πρόοδο της 
χώρας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ 



από την Μαρία Φλεμετάκη

Παλαιόχωρα με παρευρισκόμενους το Δήμαρχο, 
τους Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και 
δημότες του Δήμου Πελεκάνου.

01- 02/12/2009 : 

Στο πλαίσιο των δράσεων Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης του κοινού που αποτελεί έναν 
από τον καταστατικό σκοπό της ΔΕΔΙΣΑ, 
πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις σχετικά με 
θέματα ανακύκλωσης στους μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου, του Γυμνάσιου και Λυκείου Παλαιόχωρας 
του Δήμου Πελεκάνου. 

Οι ενημερώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε 18/12/2009 : 
συνεργασία με τη Διαδημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης  Αποχέ τ ευσης  Καθαρ ιότη τας  Το Λουναπάρκ της Ανακύκλωσης ήρθε και στα 
(Δ.Ε.Υ.Α.ΚΑ.) Σελίνου, κατόπιν αιτήματός της. Χανιά! 

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε ομιλία-ενημέρωση Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΕΔΙΣΑ με το 
σε πολίτες σε αίθουσα του Δήμου Πελεκάνου, στην Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 



με τους γνωστούς μπλε και κίτρινους κάδους 18/12/2009: 
ανακύκλωσης συσκευασιών και χαρτιού, 
διοργανώθηκε στο 8ο και στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ η 
του Δήμου Χανίων η εκπαιδευτική και ψυχαγωγική συνάντηση υπογραφής προγραμματ ικής 
δράση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, που αποσκοπεί στο να σύμβασης υλοποίησης του πιλοτικού έργου 
διαδώσει την ιδέα της Ανακύκλωσης. "Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης 

του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών Αστικών 
Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του 
Κόμποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές 
Εφαρμογές", συγχρηματοδοτούμενου από το 
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
Τομέας προτεραιότητας: "Προστασία αειφόρου 
ανάπτυξης". 

          Αναλυτικά στοιχεία για τις δράσεις αυτές 
         θα αναφερθούν στο επόμενο τεύχος μας.

Το συγκεκριμένο έργο, μέσα από την υλοποίηση μια 
σειράς δράσεων, στοχεύει στη μεγιστοποίηση της 
αξιοποίησης της οργανικής ουσίας που θα 
προέρθει από το κλάσμα των ζυμώσιμων των 
Αστικών Στερεών Απορριμμάτων μέσω διαλογής 
στην πηγή και κομποστοποίησης του στο 
Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κομποστοποίησης Ν. Χανίων που διαχειρίζεται η 
ΔΕΔΙΣΑ. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των 
συνεργαζόμενων φορέων στο έργο και στελέχη της 
ΔΕΔΙΣΑ. 



23/12/2009: 

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χανίων 
ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για 
το έργο που παρέχει από ίδρυσης της η ΔΕΔΙΣΑ 
στους Δήμους και τους πολίτες του Νομού Χανίων, 
το σύνολο των δραστηριοτήτων της σήμερα, αλλά 
και το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό έργων της 
ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε. (ΟΤΑ) από την Πρόεδρο κα 
Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, το Διευθύνοντα Σύμβουλο 
κ. Κοπάση Λευτέρη και τα στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε. 
(ΟΤΑ).  

Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι: 

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου 
Κρήτης, η Σχολή Γεωπονίας του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η 
Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπούμενη από το 
Δασαρχείο Χανίων, η Νομαρχία Χανίων 
εκπροσωπούμενη από τη Διεύθυνση Εγγείων 
Βελτιώσεων και Υδάτινων πόρων, η Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων 
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) και το Ερευνητικό Νορβηγικό 
Ινστιτούτο Bioforsk.

Αναλυτικά στοιχεία για το έργο

"Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & 
Κομποστοποίησης του Οργανικού 
Κλάσματος των Στερεών Αστικών 
Αποβλήτων & Αποτελεσματική 
Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές 
και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές" 

στο "Κύριο Θέμα" του παρόντος 
και σε επόμενα τεύχη μας.



Νομοσχέδιο για την εναλλακτική διαχείριση των Αυτό σημαίνει ότι τ' απορρίμματα πλέον θα 
στερεών απορριμμάτων έχει ετοιμάσει η ζυγίζονται και θα μειώνεται το κόστος της 
κυβέρνηση, όπου μέσα σ' αυτό συμπεριλαμβάνεται διαχείρισής τους, στο βαθμό που κάποια απ' αυτά θ' 
η ανακύκλωση των συσκευασιών και των ανακυκλώνονται. Αυτή είναι μία μέθοδος, την οποία 
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Στο η ΔΕΔΙΣΑ ως ΦΟΔΣΑ στα Χανιά την έχει ήδη 
νομοσχέδιο αυτό επίσης γίνεται αναφορά στον εγκαταστήσει εδώ και τρία χρόνια. Θεωρούμε ότι 
Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης αυτό το μέτρο κινείται προς θετική κατεύθυνση και 
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ), άλλωστε η ΔΕΔΙΣΑ λειτουργεί μ' αυτό τον τρόπο τα 
που έχει αποφασιστικό ρόλο στον τομέα της τελευταία χρόνια". 
εναλλακτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων Ο κ. Κοπάσης ανέφερε εξάλλου ότι "το δεύτερο που 
και της ανακύκλωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι με ρυθμίζει ο σχετικός νόμος έχει να κάνει με τους 
το σχέδιο νόμου αλλάζει ο τρόπος πληρωμής  των δήμους, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις 
φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη διαχείριση των 
(ΦΟΔΣΑ), όπου καταλήγουν τ' απορρίμματα από στερεών αποβλήτων. 
τους δήμους. Η διαχείριση αυτή, ως γνωστόν, έχει περάσει στους 
Ετσι, το ύψος της ετήσιας εισφοράς των δήμων θα ΦΟΔΣΑ, τόσο για την τελική διάθεση, όσο και για 
καθορίζεται με βάση τις ποσότητες στερεών την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Και 
αποβλήτων, που απορρίπτει κάθε δήμος ή υπάρχουν  δήμοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν 
κοινότητα για τη χρήση των εγκαταστάσεων ανταποκρίνονται  στο καθήκον τους για την 
επεξεργασίας απορριμμάτων ή υπολειμμάτων. Με καταβολή των υποχρεώσεων τους απέναντι στους 
τον τρόπο αυτό το υπουργείο επιχειρεί να στρέψει ΦΟΔΣΑ, με αποτέλεσμα αυτοί οι τελευταίοι ν' 
τους δήμους περισσότερο  στην ανακύκλωση, αλλά αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας και καλής 
και σε μείωση των ποσοτήτων απορριμμάτων. λειτουργίας τους". 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΙΣΑ Λευτέρης Τέλος υποστήριξε ότι "και αυτό το μέτρο κινείται 
Κοπάσης υπογράμμισε ότι "το σχέδιο αυτό νόμου προς τη σωστή κατεύθυνση. Ίσως θα έπρεπε να 
ρυθμίζει κατ' αρχήν τον τρόπο της λειτουργίας του είναι πιο τολμηρή η νομοθεσία, προκειμένου να 
ΕΟΕΔΣΑΠ και στο άρθρο 10 υπάρχει μια ρύθμιση, συσχετίζει το κόστος παραγωγής απορριμμάτων 
σύμφωνα με την οποία γίνεται μια προσπάθεια και την ανακύκλωση, που μπορεί να πετύχει ένας 
συσχετισμού της ελάφρυνσης του κόστους δήμος, με άλλους παράγοντες και όχι μέσω των 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε σχέση με την ανταποδοτικών τελών και της εξόφλησής τους, 
μεγαλύτερη ποσότητα υλικών, που οδηγούνται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, που είναι ένα 
προς την ανακύκλωση. αναχρονιστικό μέτρο". 

Αναδημοσίευση άρθρου - συνέντευξης 
του Διευθ. Συμβούλου της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) 
κ. Λευτέρη Κοπάση,  
στην εφημερίδα "Νέος Κήρυκας" στις 30.12.09

Νομοσχέδιο για την 
εναλλακτική
διαχείριση 
των στερεών
απορριμμάτων



Το Πρόγραμμα Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. 
(Μέρος 2ο)

από τον 
Μανώλη Βαρδάκη

Περιβαλλοντική ενημέρωση στα Σχολεία

Επισκέψεις στο Ε.Μ.Α.Κ. - Χ.Υ.Τ.

Δεκάδες είναι και τα αιτήματα σχολείων, πολυτεχνικών, πανεπιστημιακών και τμημάτων από ΑΤΕΙ για επίσκεψη 
τους στο Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων. Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. με προθυμία ανταποκρίνεται όπου πέραν της ξενάγησης στους χώρους 
της εγκατάστασης οι μαθητές και οι φοιτητές ενημερώνονται για το σύνολο του έργου που πραγματοποιείται από 
την Επιχείρηση και κυρίως βλέπουν στην πράξη ότι, τίποτα δεν πάει χαμένο!

Πέραν των ενημερώσεων που γίνονται στα σχολεία, όπως σας παρουσιάσαμε στο προηγούμενο τεύχος, 
πραγματοποιούνται πολλές ενημερώσεις απογεύματα ή σε μέρες αργίας, προς διευκόλυνση, ιδιαίτερα των 
γονέων, σε συνεννόηση πάντα με τους εκάστοτε συλλόγους διδασκόντων ή γονέων και κηδεμόνων. 
Οι ενημερώσεις - συζητήσεις αυτές έχουν ως αντικείμενο θέματα ανακύκλωσης, αλλά και προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
Επιπλέον, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Βάμου που βρίσκεται στο Νομό 
Χανίων, διοργανώνονται ημερίδες-συζητήσεις, με ομιλητές στελέχη της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., για τους καθηγητές και 
δασκάλους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Τέλος, σε μια προσπάθεια για μια πιο βιωματική περιβαλλοντική ενημέρωση η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. σε συνεργασία με την 
Πολιτιστική Εταιρία Κρήτης οργάνωσε το πρόγραμμα "Οικο…λογίες & cine..ιστορίες" με την συμμετοχή 
δημοτικών σχολείων του Νομού μας, ενώ έχει ενεργή συμμετοχή και στο δίκτυο του ΚΠΕ Βάμου "Αλλάζοντας 
συμπεριφορές: ΑνακυκλωSOSτε" πέραν της συμμετοχής της σε άλλα περιβαλλοντικά προγράμματα.



Εκδηλώσεις & Εκθέσεις

Η παρουσία της Επιχείρησης είναι έντονη σε «ειδικές» ημέρες, όπως η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ή η 
παγκόσμια ημέρα τουρισμού, με τη διανομή ενημερωτικού υλικού καθώς και κόμποστ που παράγεται από το 
Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων. Παράλληλα ανταποκρίνεται πάντα σε προσκλήσεις συλλόγων, φορέων, ΚΑΠΗ, και ενώσεων 
πραγματοποιώντας ομιλίες και συμμετέχοντας με ενημερωτικό υλικό.

Με συντονισμένες δράσεις γίνεται προσπάθεια για ενδυνάμωση της άμεσης επαφής με τους πολίτες. Η 
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. είναι πάντοτε αρωγός σε κάθε φιλοπεριβαλλοντική εκδήλωση, διοργανώνοντας ή και συμμετέχοντας 
σε τοπικές εκθέσεις, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς ακτών, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις. 

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε 
ενέργειας προστασίας τόσο σε τοπικό και εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να εξασφαλισθεί η 
αποδοχή και η συμμετοχή του κοινού! Καμιά προσπάθεια δεν θα ευοδωθεί, κανένας στόχος δεν θα 
επιτευχθεί, αν δεν υπάρξει η σωστή πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Χωρίς την αλλαγή 
συμπεριφοράς και νοοτροπίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, χωρίς την ευαισθησία και την συμμετοχή 
όλων δεν θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Με την σκέψη μας σε όλα τα ανωτέρω ο δρόμος της 
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. στην προσπάθεια για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση είναι μονόδρομος! 



Η ενιαία και σταθερή θέση του συνόλου των Φορέων μέσα από το Δίκτυο 
είναι η καλλίτερη εγγύηση για την επίλυση των προβλημάτων μας

Συνεχίζει να είναι μεγάλη η κινητικότητα του Δικτύου 
των Φο.Δ.Σ.Α. 
Η κυρίαρχη εξέλιξη αφορά στις προσλήψεις του 
προσωπικού όπως κατέληξε με την ψήφιση του 
Ν.3812/09 (ΦΕΚ 234/Α/1009) περί αναμόρφωσης 
συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και 
την εγκύκλιο που ακολούθησε
 ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/21-12-09 του Υπ. Εσ.  

Η προσπάθεια του δικτύου ήταν να γίνει δεκτή η 
πρότασή μας, όπως διατυπώθηκε και στην περίοδο 
της διαβούλευσης, με επίμαχο το άρθρο 5, ώστε η 
προϋπηρεσία να αποτελεί προϋπόθεση διορισμού. 
Προτείναμε δηλαδή εάν ο φορέας έχει κανονισμό 
που προβλέπει ότι το προσωπικό θα πρέπει να έχει 
προϋπηρεσία σε έργα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων αυτό να είναι αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. 
Στην αιτιολόγηση μας αναφέρθηκε ότι το 
προσωπικό αυτό το οποίο αποτελεί την πρώτη 
φουρνιά των απασχολούμενων σε αυτή την 
κατηγορία των έργων, έχει ήδη εκπαιδευτεί και 
λειτουργεί τα σύνθετα έργα διαχείρισης ΑΣΑ και 
τυχόν αλλαγή του θα δημιουργούσε τεράστιο 
πρόβλημα. 

Η σχετική ενημέρωση στάλθηκε τόσο στην 
ιστοσελίδα για την διαβούλευση όσο και στα 
κόμματα της βουλής, στην προσπάθεια καθολικής Άξιες να μνημονευτούν είναι οι επιστολές με αρ. 
υποστήριξής της, αλλά και στους εμπλεκόμενους πρωτ. 215/9.12.09 προς τον Πρωθυπουργό όσο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή την ΚΕΔΚΕ και η με αρ. πρωτ. 221/30.12.09 προς τα μέλη του 
αναζητώντας και την δικής της σύμφωνη γνώμη και δικτύου που μπορείτε να διαβάσετε στις επόμενες 
υποστήριξη. σελίδες.

Το Δίκτυο ΦοΔιΣΑ, εκπροσωπεί τους 
φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης 
που δίνουν την καθημερινή μάχη για την 
περιβαλλοντικά ασφαλή και βιώσιμη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη 
χώρα μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3536/2007, 
οι ΦοΔιΣΑ είναι Σύνδεσμοι ή Ανώνυμες 
Εταιρείες των ΟΤΑ μιας Διαχειριστικής 
Ενότητας (ΔΕ), όπως αυτή έχει καθορισθεί 
από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της οικείας 
Περιφέρειας.

Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων στόχο έχει την 
υποστήριξη των Φορέων σε θέματα που 
άπτονται του αντικειμένου δράσης τους.



Τηλ.: 22620 24651/80821  Fax: 22620 24631
e-mail: dyfodisa@otenet.gr , evlahogianni@depodath.gr
web: www.dyfodisa.gr

Διεκπεραίωση: Χαρ. Τσοκανής, Διευθυντής
ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε, Συντονιστής Δικτύου

Δ/νση: Τσεβά 2 & Πινδάρου Τ.Κ. 32200    ΘΗΒΑ
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Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα μας, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού έχουν την ευθύνη συλλογής και μεταφοράς των 

στερεών αποβλήτων στα όρια ευθύνης τους. Η παραπέρα διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δηλαδή η προσωρινή 
αποθήκευση, η μεταφόρτωση, η αξιοποίηση και η ασφαλής τελική διάθεσή τους σε ΧΥΤΑ, γίνεται με ευθύνη των Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔιΣΑ). 

Το Δίκτυο των ΦοΔιΣΑ εκπροσωπεί το σύνολο των Φορέων της χώρας (πλην Λεκανοπεδίου και Θεσσαλονίκης) οι οποίοι 
εξυπηρετούν περίπου 4.000.000 μονίμους κατοίκους αλλά και τον τουρισμό της χώρας, από τη Ρόδο, την Κρήτη μέχρι τη 
Μακεδονία και τη Θράκη. Οι Φορείς αυτοί κάνουν τη δουλειά τους με απόλυτη συνέπεια και σεβασμό στην περιβαλλοντική 
νομοθεσία. Λειτουργούμε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και με πολλά προβλήματα, τα οποία επιθυμούμε και 
επιδιώκουμε να λύνουμε μέσα από έναν ήρεμο δημοκρατικό διάλογο και εποικοδομητικές και τεκμηριωμένες προτάσεις προς 
την πολιτεία. Κανένας ΦοΔιΣΑ δεν έχει αφήσει αμάζευτα σκουπίδια ή κλειστούς ΧΥΤΑ μέχρι σήμερα, σε αντίθεση με ό,τι 
συμβαίνει αυτή τη στιγμή -και πολλές άλλες φορές στο παρελθόν-  στην πρωτεύουσα.

Πέραν των άλλων μας προβλημάτων, το πλέον οξυμμένο αυτή τη στιγμή αφορά στα ζητήματα που σχετίζονται με την 
ομαλή λειτουργία των έργων (ΣΜΑ, ΧΥΤΑ, κλπ) λόγω λήξης συμβάσεων ή λόγω έλλειψης προσωπικού γενικότερα.

· Με την υπ' αρ.200/12-10-2209 επιστολή μας, ζητήσαμε από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση να μας δεχθεί, 
προκειμένου να του εκθέσουμε τα προβλήματα και τις θέσεις μας. Με άλλη επιστολή μας (αρ.201/12-10-2009) την ίδια 
ημερομηνία, ζητήσαμε αντίστοιχη συνάντηση με την Υπουργό ΠΕΚΑ, κ. Τ. Μπιρμπίλη.

· Με την υπ' αρ. 205/2-11-2009 επιστολή μας, επανήλθαμε στον Υπουργό κ. Ι. Ραγκούση, επαναλαμβάνοντας το αίτημα 
μας για συνάντηση.

· Με την υπ' αρ. 210/18-11-2009 επιστολή μας κοινοποιήσαμε στον κ. Υπουργό Εσωτερικών, εγγράφως τα προβλήματα και 
τα αιτήματά μας.

· Στις 20-11-2009 συναντηθήκαμε με υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, τους οποίους ενημερώσαμε για τις 
θέσεις μας. Την ίδια ημέρα στο προαύλιο της Βουλής επιδώσαμε και ιδιοχείρως την προηγούμενη επιστολή μας στον κ. 
Υπουργό, ο οποίος υποσχέθηκε να μας συναντήσει.

· Με το υπ' αρ. 212/23-11-2009 Υπόμνημά μας, συνοψίσαμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας προς τον κ. Υπουργό 
Εσωτερικών. Είναι ευνόητο ότι το ΔΣ του Δικτύου με συνεχείς τηλεφωνικές του οχλήσεις, πιέζει σχεδόν καθημερινά πάνω από 
δυο μήνες τώρα τα πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, για την πραγματοποίηση της αιτούμενης συνάντησης. 

Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Όχι μόνο δεν έγινε καμιά από τις συναντήσεις που αιτηθήκαμε, όχι μόνο δεν έχει καθορισθεί 
καμιά ημερομηνία γι αυτές, αλλά κανείς δεν θεώρησε υποχρέωσή του ή έστω πρέπον να μας απαντήσει σε οποιοδήποτε από 
τα παραπάνω έγγραφά μας. 

Είναι κατανοητό πως μια συνάντηση που θα γίνει μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου, δεν θα έχει πλέον καμιά αξία και 
κανένα νόημα για μας. Με την τακτική αυτή, θα οδηγηθούμε στην αναγκαστική αναστολή λειτουργίας των έργων και των 
εγκαταστάσεων που διαχειριζόμαστε και τότε είναι βέβαιο πως δεν θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα παρακαλούμε για 
συνάντηση και διάλογο.  

Κύριε Πρωθυπουργέ, γνωρίζουμε την ευαισθησία σας στην αντιμετώπιση των σωρευμένων προβλημάτων του Ελληνικού 
λαού, όπως γνωρίζουμε την αμεσότητα και αποτελεσματικότητα αντίδρασης του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως κ. Θ. 
Πάγκαλου προς τον οποίο επίσης κοινοποιούμε την παρούσα. Ελπίζουμε και ζητούμε την έγκαιρη και γόνιμη παρέμβασή σας.

Για την Διεκπεραίωση: 
        Χαρ. Τσοκανής, 
Διευθυντής ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε
   Συντονιστής Δικτύου

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. Για τη ΔΕΚΡ

Εσωτ. Διανομή

1/. Μέλη Δικτύου
2/. Χρον. Αρχείο

Συνημμένα

Τα μνημονευόμενα 
έγγραφά μας.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΚΟΠΑΣΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Διευθυντής

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θήβα,   9 / 12 / 2009     Αριθ. Πρωτ.: …...215

Προς  κ. ΓΙΩΡΓΟ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
          ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κοινοποίηση:

κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΓΚΑΛΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 

Θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού στους ΦοΔιΣΑ»          Σχετ.:Το σχέδιο νόμου που συζητείται στη Βουλή.



Με εκτίμηση,

Εσωτ. Διανομή 
1/. Χρον. Αρχείο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Για τη ΔΕΚΡ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Διευθυντής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΠΑΣΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θήβα, 30 / 12 / 2009
Αριθ. Πρωτ.: …...221

Δ/νση: Τσεβά 2 & Πινδάρου
Τ.Κ. 32200  ΘΗΒΑ

Τηλ.: 22620 24651/80821

Fax: 22620 24631

e-mail: dyfodisa@otenet.gr , 
evlahogianni@depodath.gr

web: www.dyfodisa.gr

Θέμα:  
              Σχετ: ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336 εγκύκλιος

«Προσλήψεις προσωπικού στους ΦοΔιΣΑ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σχετικά με την εγκύκλιο αριθ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336 της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης 

Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 
2010» θέλουμε να σας ενημερώσουμε με τα παρακάτω:

Για τις άμεσες ανάγκες σε προσωπικό των Φο.Δι.Σ.Α, με οποιαδήποτε μορφή Συνδέσμου ή Ανώνυμης 
εταιρείας των Ο.Τ.Α, θα πρέπει οι Φορείς να απευθύνουν αίτημα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2010 στην 
προαναφερόμενη Διεύθυνση του Υπουργείου στο οποίο θα ζητούν το σύνολο του προσωπικού για το 2010. 
Το αίτημα θα αφορά συμβάσεις για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Αυτό μας διευκρίνισε ο κος Κωνσταντίνος Αργυρού από την Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού του 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Να σημειώσουμε ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας μέχρι 8 μήνες υπάγονται στα 
κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Να σημειώσουμε επίσης ότι οι Φο.Δι.Σ.Α θα πρέπει παράλληλα να προχωρήσουν τις διαδικασίες για την 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τον νέο Νόμο 3812/2009, ο οποίος δημοσιεύθηκε την 28-12-2009 
(ΦΕΚ 234 Α'). 

Για την έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ θα σας ενημερώσουμε με 
νεότερη επιστολή μας, αφού, όπως μας ενημέρωσαν από το ΑΣΕΠ, θέλουν ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου 
να εναρμονιστούν με τον νέο Νόμο για τις προσλήψεις και να δέχονται αιτήσεις.

Για διευκρίνηση των προαναφερομένων, επειδή στην εγκύκλιο του Υπουργείου δεν αναφέρεται σαφώς 
εάν οι Φο.Δι.Σ.Α για τις άμεσες ανάγκες τους υπάγονται στην περίπτωση σύναψης συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου, απευθύναμε επιστολή προς την Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου ζητούμε έγγραφη επιβεβαίωση.       

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ι

προς τα μέλη του δ κτύου
αρ πρωτ 221/30.12.09 

Προς 

Μέλη Δικτύου 
Φο.Δι.Σ.Α..



 Αγαπητές κυρίες /αγαπητοί κύριοι, 
συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας για την ηλεκτρονική μας ενημέρωση! Θα ήθελα να ρωτήσω αν 
υπάρχει στα Χανιά δυνατότητα ανακύκλωσης λαμπτήρων.

Μ. Φιλλιπάκη, εκπαιδευτικός
Κουνουπιδιανά, 21/12/2009

Αγαπητή αναγνώστρια, 
η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι πρωταρχικό μέλημά μας και ευχαριστούμε για τα καλά 
σας λόγια! Όσον αφορά στους λαμπτήρες μπορείτε να βρείτε ειδικούς κάδους/χαρτοκιβώτια συλλογής τους, 
προς ανακύκλωση, σε συνεργαζόμενα καταστήματα/φορείς με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού "Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ" 
(www.electrocycle.gr), καθώς και με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φωτιστικών Ειδών 
και Λαμπτήρων "Φωτοκύκλωση Α.Ε." (www.fotokiklosi.gr), τα συνεργαζόμενα καταστήματα στα Χανιά - 
σήμερα - είναι: 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, κατάστημα Τζανακάκη 1 Χανιά
ΓΕΤΗΛ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Α.Ε.,  Λεωφόρος Ηρακλείου 72, Χανιά, τηλ. 2821073287
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ , Δεληγιαννάκη 112α και Νέα Κυδωνία
Κατάστημα ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, Αριστοτέλους 6-8, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, τηλ. 2821069130
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ SUPER MARKET, Αλικιανός Μουσούρων, τηλ. 2821078400

SUPER MARKET Γερμανικό Πουλί - 

Αγαπητή ΔΕΔΙΣΑ, 
Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποια ακριβώς σημεία έχουν τοποθετηθεί κάδοι για την ανακύκλωση των 
ηλεκτρονικών μας συσκευών που δεν χρησιμοποιούνται πια.

Πιπεράκης Ν., ιδιωτικός υπάλληλος
Γαλατάς, 23/12/2009 

Αγαπητέ αναγνώστη, 
Για τις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, έχουν τοποθετηθεί πράσινοι κάδοι -με ειδικό λογότυπο 
- στην είσοδο του 
Δημαρχείου Χανίων. Ακριβής λίστα των σημείων συλλογής υπάρχει στην ιστοσελίδα μας (www.dedisa.gr) 
στην επιλογή: Οδηγός Ανακύκλωσης. 
Για τις μεγαλύτερες συσκευές, η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων, έχει οργανώσει 
πρόγραμμα συλλογής ογκωδών ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών, που λειτουργεί εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης και συνεννόησης στο 
2821076666. 
Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που κρίνετε ότι οι συσκευές μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 
μπορείτε να "ανεβάσετε" αγγελία στον ειδικό ιστότοπο "Δώκε το!", που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της 
ΔΕΔΙΣΑ, ώστε να μην παράγουμε "περιττά" απορρίμματα, αλλά και να δοθεί σε κάποιους πολίτες η ευκαιρία 
να αποκτήσουν αντικείμενα που πιθανά αλλιώς να μην μπορούν.

σε σχολεία, σε καταστήματα πώλησης των ειδών αυτών, σε supermarkets καθώς και 



από την Ερωφίλη Γαγάνη

σημαντικά μεγάλη βάση δεδομένων και διαθέσιμο 
υλικό σε 22 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και 
της ελληνικής.    
Το βιβλιοπωλείο αυτό, παρέχει "free" αρκετές 
εκδόσεις για το δίκαιο, το περιβάλλον, την υγεία και 
ασφάλεια, την ευρωπαϊκή πολιτική, την εργασία 
στην Ε.Ε., καθώς και σημαντικά κοινωνικά 
προβλήματα, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι 
δημοσιεύσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος.  

Μεταξύ των εκδόσεων της Ευωνύμου 
Ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς  
(http://www.evonymos.org), ξεχωρίζει η 
καθ ιερωμένη ετήσια  έκθεση του 
Worldwatch Institute, "The status of world". 

Τη χρονιά που μόλις μας πέρασε, η κατάσταση του 
κόσμου 2009 είναι αφιερωμένη στην κλιματική 
αλλαγή και στις προοπτικές διεξόδου από την κρίση 
αυτή, που θεωρείται η σοβαρότερη που έχει να 
αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα.
Το Worldwatch Institute είναι διεθνές κέντρο 
περιβαλλοντικών ερευνών, συντάσσει ετήσιες 
εκθέσεις ανελλιπώς από το 1984 και έχει πετύχει 
διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο της 
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς  Έ ν ω σ η ς  
( h t t p : / / b o o k s h o p . e u r o p a . e u )   
αναπτύσσεται σε πλατφόρμα που 
προσφέρει απλή και εξειδικευμένη 

αναζήτηση στις εκδόσεις των θεσμικών οργάνων, 
οργανισμών και άλλων φορέων της Ε.Ε. με 

Στα πλαίσια προγράμματος για την 
έκδοση δέκα οδηγών για το περιβάλλον, ο 
Συνήγορος του Πολίτη και η WWF 
παρουσίασαν σε τέσσερις μεγάλες πόλεις 

της Ελλάδας το "Νομικό Οδηγό για το περιβάλλον". 
Ο  ο δ η γ ό ς  α υ τ ό ς  
αποτελεί ενδιαφέρον 
εγχειρίδιο για τους 
πολίτες εφόσον περι-
λαμβάνει τη σχετική 
εθνική, κοινοτική και 
διεθνή νομοθεσία, τη 
σημασία της περι-
βαλλοντικής αδει-
οδότησης και τους 
μηχανισμούς περι-
βαλλοντικού ελέγχου. 
Σημαντικότατο κεφά-
λαιο αποτελεί η κατα-
γραφή των ανθρώ-
πινων δραστηριο-

τήτων που δημιουργούν περιβαλλοντικά προ-
βλήματα, με αντίστοιχα παραδείγματα διοικητικής 
δράσης από το ΣτΠ. 
Ο  οδηγός  βρ ίσκετα ι  στην  ιστοσελ ίδα :  
http://www.synigoros.gr
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Μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΙΣΑ (www.dedisa.gr) μπορούν οι πολίτες να μην 
αφήσουν τίποτα να πάει χαμένο!

Στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ λειτουργεί δικτυακός τόπος όπου ο καθένας μπορεί να 
"ανεβάσει" αγγελία για αντικείμενα που θεωρεί ότι δεν χρειάζεται πλέον και επιθυμεί να 
τα χαρίσει (αποκλειστικά). Με αυτόν τον τρόπο, εκτός του ότι κάποιοι πολίτες 
αποκτούν αντικείμενα που πιθανά να μην μπορούν αλλιώς να τα αποκτήσουν, 
συνεισφέρουμε ουσιαστικά στη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων.

Η παγκόσμια τάση στην διαχείριση απορριμμάτων των 3 R: Reduce-Reuse-Recycle, ή 
στα ελληνικά: Μείωση - Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση, πρέπει να βρει την 
έκφραση της και στον τόπο μας, τα ΧΑΝΙΑ !



ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.(ΟΤΑ)
Γρηγορίου Ε' 50, 73135 Χανιά

τηλ. 2821 0 91888
e-mail : dedisa1@otenet.gr 

www.dedisa.gr


