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Ανοιχτή επιστολή
Με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων προωθείται η αποκεντρωμένη
διαχείριση αποβλήτων, δίνοντας έμφαση στη διαλογή στην πηγή.

Τα Πλεονεκτήματα της αποκεντρωμένης διαχείρισης είναι τα εξής :


Ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας



Μπορεί να εφαρμοστεί ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διαχείρισης



Παράγει ανακυκλώσιμα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και αξίας.

για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

γιατί απαιτεί απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας.


Είναι δραστηριότητα εντάσεως εργασίας και μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη

μείωση της ανεργίας. Μπορεί να υποστηρίξει συμπληρωματικά επαγγέλματα στην
επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση υλικών, στην ενημέρωση κλπ.


Έχει το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και εξασφαλίζει τα



Είναι η ασφαλέστερη περιβαλλοντικά λύση, αφού δημιουργεί τη μικρότερη

χαμηλότερα δημοτικά τέλη.

δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και η ενεργειακά αποδοτικότερη, αφού
εξοικονομεί τα μεγαλύτερα ποσοστά ενέργειας.


Ενεργοποιεί και ευαισθητοποιεί τους πολίτες, αφού απαιτεί τη συμμετοχή

τους. Έτσι επιτυγχάνονται ευρύτεροι στόχοι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και
συμμετοχής.


Εξασφαλίζει τον καλύτερο κοινωνικό έλεγχο του κυκλώματος διαχείρισης των



Ευνοεί την διαδημοτική συνεργασία.

απορριμμάτων και την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομης διάθεσης.


Μπορεί να συνδυαστεί με γενικότερο σχεδιασμό σε Περιφερειακό επίπεδο.

Βασικό στοιχείο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων είναι η διαχείριση των
αποβλήτων ως αξιοποιήσιμων πόρων, όπου ο κάθε σωστά ενημερωμένος και

ευαισθητοποιημένος κάτοικος του Δήμου θα έχει ενεργό συμμετοχή στη βιώσιμη
διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων συνεισφέροντας στην επίτευξη των

στόχων. Με τη συμμετοχή στα προγράμματα ΔσΠ (διαλογή στην πηγή) των
διαφόρων επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων, ο πολίτης από μέρος του προβλήματος

μετατρέπεται σε μέρος της λύσης συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων σε
συνδυασμό με την κατασκευή και λειτουργία του δικτύου και των απαιτούμενων
εγκαταστάσεων αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.

Στα πλαίσια ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, θα πραγματοποιηθούν διάφορες
ενημερωτικές εκδηλώσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Ως εκ’ τούτου, καλείστε να παραβρεθείτε την Κυριακή 29 Μαϊου 2016 στις 10:00

π.μ. στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων στο Καλαμάκι, προς
ενημέρωσή σας.

Σας ευχαριστούμε εκ’ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Ο Αντιδήμαρχος

Πέρρας Σωτήριος
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