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Κύριε Δήμαρχε, 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

Η οικονομική συγκυρία, οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις του ΕΣΠΑ και του 3ου 
μνημονίου έχουν δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τους ΟΤΑ. Οι 
Δήμοι καλούνται με λιγότερους πόρους να παράγουν μεγαλύτερο έργο. Το 
σημερινό τοπίο δημιουργεί πολλά ζητήματα και αφήνει ανοιχτά θέματα. Σε κάθε 
Δημοτική Ενότητα προδιαγράφεται μια διαφορετική προτεραιότητα, άρα και 
αντιμετώπιση. 
Οι άξονες αιχμής και ενδιαφέροντος διακρίνονται σε 3 ενότητες όπου με καλές 
πρακτικές και διερεύνηση της αναμενόμενης τάσης της οικονομίας, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής αναβάθμισης αναζητούνται οι λύσεις στα 
προβλήματα. 
 

1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ, ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΧΕΙΡΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ 
2. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΞΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ  
3. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

 
Σε μια δύσκολη εποχή, όπου όλοι και όλα μετεξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, 
αυτά που θα πρέπει να θεωρούνται θετικές ενεργές Δράσεις και Δραστηριότητες, 
είναι μια ισόρροπη ανάπτυξη στους 3 άξονες, προκειμένου να δημιουργηθούν 
προϋποθέσεις, χωρίς εντάσεις, για την Βιώσιμη και Αειφόρα Ανάπτυξη. Οι θέσεις 
και οι στόχοι μας συμπορεύονται με το αναπτυξιακό - επενδυτικό εργαλείο των 
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), που αναφέρονται σε τοπικές 
παραγωγικές πολλαπλασιαστικές δράσεις (κοινωνική συνοχή - αλληλεγγύη).  
 
Η εισαγωγή, γενική κατεύθυνση, περιγράφει μια διακρίβωση που όλοι την 
γνωρίζουμε. Το σημαντικό στοιχείο και κοινός παρανομαστής είναι το ΟΡΑΜΑ. 
Μια διαδικασία συνεχών ενεργειών χωρίς «πισωγυρίσματα» και ανατροπές. 
Το ΟΡΑΜΑ δεν έχει ημερομηνία λήξης. Το ΟΡΑΜΑ είναι μια αέναη 
προσπάθεια που σχεδιάζεται και υλοποιείται με σταθερά βήματα και συνεχώς 
προστίθενται και νέα στοιχεία. Έχουν περάσει οι εποχές που κυριαρχούσαν οι 
πειραματισμοί ή και οι μικρής εμβέλειας προσπάθειες. Σήμερα, απαιτείται μια 
συγκροτημένη διαδικασία, ικανή να συνδυάσει όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που 
θα πρέπει ο κάθε Δήμος να στοχεύσει, ακολουθώντας μια κοινή πρακτική που 
θα παράγει προστιθέμενη αξία μέσα από την Βιωσιμότητα και την 
Ανταποδοτικότητα.  

 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ένα από τα κυρίαρχα θέματα που απασχολεί όλους, τους Δήμους είναι η 
διαχείριση των απορριμμάτων, που περιλαμβάνει και τους χώρους υποδοχής 
(προσωρινούς ή μόνιμους), ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται και η 
αποτροπή μόλυνσης του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ΜΠΕ. Με αφορμή τις 

Αποστολή μέσω e-mail, 
παράκληση να πρωτοκολληθεί
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συζητήσεις εξεύρεσης λύσεων και αντιμετώπισης της κρισιμότητας του θέματος 
σε εθνικό επίπεδο γίνονται συνεχείς διερευνητικές προσεγγίσεις τόσο από πλευράς 
των ΟΤΑ (α και β βαθμού) όσο και από τα αρμόδια υπουργεία (υφ. Γ. Τσιρώνης 
18.01.2016) προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις αλλά και μια 
συγκροτημένη επιστημονική αντιμετώπιση σχεδιασμού και υλοποίησης με τις 
βέλτιστες πρακτικές και με διπλή στόχευση αφενός μεν της προστασίας του 
περιβάλλοντος και αφετέρου ανταποδοτικότητα για τις τοπικές κοινωνίες. Όπως 
είναι γνωστό το θέμα αυτό απασχολεί πολλούς Δήμους που διερευνούν κάθε 
κατάσταση ικανή να εξυπηρετήσει και να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες για 
τους τόπους τους. 
Η αναγκαιότητα επαναχρησιμοποίησης εγκαταλελειμμένων χώρων 
(περιβαλλοντικό αποτύπωμα) μέσω αποκατάστασης ή και υποδοχής νέων 
χρήσεων, σύμφωνα και με τις αρχές που διέπουν τις επεμβάσεις για την 
αποκατάσταση του Ευρωπαϊκού Τοπίου (ΦΕΚ 30/Α/2010 ν. 3827), θα 
αποτελέσουν ένα σημείο αιχμής για την υποδοχή δυναμικών δράσεων που θα 
παράξουν αξία (θέσεις εργασίας, ενίσχυση τοπικής οικονομίας) και θα 
διακρίνονται για την κοινωνική τους ανταποδοτικότητα 
Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι το Περιβαλλοντικό Σύστημα (1ος άξονας αιχμής) 
δεν αφορά μόνο τα απορρίμματα και τα παράγωγα τους αλλά και την 
περιβαλλοντική προστασία των κάθε χερσαίων χώρων, εσωτερικών και 
εξωτερικών υδάτων και κάθε τι που αναφέρεται σε αυτό. 
 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ 

Με αφορμή την αναγκαιότητα συμβατότητας και προσδιορισμού των χώρων 
υποδοχής των απορριμμάτων, σας ενημερώνουμε ότι βασική προϋπόθεση και 
κορυφαίο σημείο αιχμής για την διασφάλιση της περιβαλλοντικά ελεγχόμενης 
απόθεσης είναι η πληρέστατη αποτύπωση και παρακολούθηση του 
συγκεκριμένου χώρου (π.χ. σε μη ορατά ανενεργά λατομεία ή σε άλλους 
αποδεκτούς υποδοχείς). Παράλληλα θα πρέπει στους συγκεκριμένους χώρους να 
γίνεται η τακτική μέτρηση ποσοτήτων απορριμμάτων, να εντοπίζονται διάφορα 
προβλήματα και συνεχώς να υπάρχει μια ροή πληροφορίας ώστε να ελέγχονται οι 
χώροι αλλά και οι ποσότητες. 
Προς την κατεύθυνση αυτή σας γνωρίζουμε ότι το ΔΙΚΤΥΟ Κ.Α.Ε.Σ. 
συνεργάζεται με την ARTEMIS ENGINEERING CONSULTANTS 
AIRSURVEY, με δυνατότητες εναέριας επανδρωμένης παρατηρήσεως (δείγμα 
εργασίας συμπεριλαμβάνεται στο επισυναπτόμενο έντυπο του Αγρονόμου – 
Τοπογράφου Μηχανικού, κύριου Θεμιστοκλή Σούλου).  

 
Για το ΔΙΚΤΥΟ Κ.Α.Ε.Σ.  

Κωνσταντίνος Μπερτζουάνης 
Συντονιστής ΔΙΚΤΥΟΥ Κ.Α.Ε.Σ. - Αρχιτέκτονας 


