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Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Κρήτης παίρνουν την πρωτοβουλία για την
ενεργοποίηση των φορέων και των πολιτών του νησιού σε ένα πλατύ μέτωπο για
περιβαλλοντικά ασφαλή, κοινωνικά δίκαιη, οικονομική και συνολικά βιώσιμη
διαχείριση των απορριμμάτων και τους καλούν να συνυπογράψουν την παρακάτω
πρόσκληση κινητοποίησης:

Πρόσκληση κινητοποίησης για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης των
απορριμμάτων στο νησί μας

Στείλτε τις υπογραφές σας στο oikokriti@gmail.com ή στο fax 2810284520
Η υπογράψτε on-line πατώντας ΕΔΩ

Καθώς το πρόβλημα των απορριμμάτων οξύνεται, απειλούνται πρόστιμα από την Ε.Ε. για
τους ανεξέλεγκτους χώρους απόθεσης και μαγειρεύονται επικίνδυνες «λύσεις» στην πλάτη
της τοπικής κοινωνίας, είναι ανάγκη οι πολίτες της Κρήτης να απαιτήσουν περιβαλλοντικά
ασφαλή, κοινωνικά δίκαιη, οικονομική και συνολικά βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων.
Τέτοια λύση είναι μόνο αυτή που βασίζεται στην ενεργοποίηση των πολιτών και όχι σε
πανάκριβες και επικίνδυνες τεχνολογίες.
Οι προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν διατυπωθεί εδώ και αρκετό
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καιρό, περιγράφουν με σαφήνεια ένα αποκεντρωμένο και ολοκληρωμένο σύστημα που
περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της παραγωγής απορριμμάτων, επανα
χρησιμοποίηση
αντικειμένων,
διαλογή στην πηγή
με 4 κάδους, δημιουργία περισσότερων κέντρων
διαλογής-ανακύκλωσης
, εκτεταμένη
κομποστοποίηση
οργανικών υπολειμμάτων τόσο σε οικιακό επίπεδο όσο και σε μονάδες σε επίπεδο δήμων.
Αυτά, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ακόμα ενός ή και περισσότερων εργοστασίων
μηχανικής ανακύκλωσης/κομποστοποίησης και με σωστά φτιαγμένους χώρους υγειονομικής
ταφής υπολειμμάτων. Με βάση τη διεθνή εμπειρία, εκτιμούμε πως με τη σταδιακή
εφαρμογή των παραπάνω, σε 10-15 χρόνια αυτοί οι χώροι θα δέχονται μόνο το 15% της
ποσότητας των σημερινών απορριμμάτων. Επίσης, ζητούμε να αποκατασταθούν αμέσως
όλες οι ανεξέλεγκτες χωματερές και τα ρέματα με τα πεταμένα σκουπίδια.
Το παραπάνω σύστημα βασίζεται στη διεθνή εμπειρία και μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά,
με βάση τις οικονομικές δυνατότητες. Είναι πολύ χαμηλού κόστους και για αυτό μπορεί
εύκολα να χρηματοδοτηθεί από τα εθνικά συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, από τους
ίδιους τους Δήμους, από την Ε.Ε και από συνεργαζόμενες μικρές επιχειρήσεις. Προστατεύει
το περιβάλλον και δημιουργεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Προϋποθέτει συστηματική
ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών (πόρτα-πόρτα) με ετήσια προγράμματα από
τους Δήμους και την Περιφέρεια, που θα περιλαμβάνουν και τα σχολεία. Οι μικροί πόροι που
επενδύονται στην ενημέρωση αποφέρουν πολλαπλά κέρδη στο μέλλον από την ορθή
ανταπόκριση των πολιτών. Παράλληλα, μικρές θεσμικές προσαρμογές όπως το σύστημα
χρέωσης ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων, η νομοθεσία για ελαχιστοποίηση
των συσκευασιών στα προϊόντα, καθώς και κίνητρα και αντικίνητρα σε επιχειρήσεις, δήμους
και νοικοκυριά θα βοηθήσουν πολύ.
Επιτυχημένα στοιχεία εφαρμογής αυτού του μοντέλου υπάρχουν και στην Κρήτη όπως η
ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά, το κέντρο συλλογής και επαναχρησιμοποίησης του ΦΟΔΣΑ Βορείου
Πεδιάδος στη Χερσόνησο και η διαλογή στην πηγή με 3 κάδους στη συνοικία της Αγ.
Τριάδας του Ηρακλείου.
Τονίζουμε πως είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην επιλογή της τεχνολογίας
καύσης απορριμμάτων με οποιαδήποτε μορφή, για τους εξής λόγους:

Α) Έχει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως εκπομπές επικίνδυνων αερίων και
παραγωγή τοξικής στάχτης (τουλάχιστον το 25% του αρχικού όγκου των απορριμμάτων!), η
οποία πρέπει να θάβεται με πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
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Β) Για τους ίδιους λόγους θα πυροδοτήσει κοινωνικές αντιδράσεις.

Γ) Έχει υπερβολικά υψηλό κόστος και δημιουργεί ελάχιστες θέσεις εργασίας σε σύγκριση με
το μοντέλο που περιγράψαμε.

Δ) Όταν, μετά από πολλά χρόνια κατασκευής, λειτουργήσει θα δεσμεύει όλους τους δήμους
να παρέχουν τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων για δεκαετίες. Συνεπώς βρίσκεται σε
ευθεία αντίθεση με την εφαρμογή της πρόληψης και της ανακύκλωσης.

Ε) Είναι ασύμβατη με την πρόσφατη Οδηγία 98/2008 της Ε.Ε.

Παρά τα τόσο σοβαρά μειονεκτήματα, αυτή η απαράδεκτη λύση προωθείται σε όλη την
Ελλάδα από διαπλεκόμενα πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα. Δηλώνουμε πως αν το
Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης υιοθετήσει αυτή τη «λύση», θα κινηθούμε άμεσα για τη
ματαίωσή της, ενημερώνοντας τις τοπικές κοινωνίες και χρησιμοποιώντας κάθε νομικό
μέσο.

Καλούμε λοιπόν φορείς και πολίτες της Κρήτης:

• Να συνυπογράψουν αυτό το κείμενο

• Να πιέσουν τις αρμόδιες αρχές για την υιοθέτηση της κατεύθυνσης διαχείρισης που
προτείνει

• Να πάρουν μέρος σε ανοιχτή συγκέντρωση, σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί
σύντομα, για οργάνωση και συντονισμό της δράσης μας σε όλο το νησί.

Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη»
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www.ecocrete.gr

Στείλτε τις υπογραφές σας στο oikokriti@gmail.com ή στο fax 2810284520
Η υπογράψτε on-line πατώντας ΕΔΩ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6977471845 και 6970267502
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ:
1) Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων
2) Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου
3) Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης»
4) Οικολογική Ομάδα Ψηλορείτη,
5) Περιβαλλοντικός Σύλλογος "Φίλοι του Δάσους της Κέρης"
6) Κίνηση Πολιτών Μεσαράς για το Περιβάλλον,
7) Σύλλογος Προώθησης ΑΠΕ και Επίλυσης Ενεργειακού Κρήτης
8) Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου
9) Οικολογικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μαλίων «ο Ποταμός»
10) Περιβαλλοντικός Σύλλογος Βιάννου
11) Οικολογική Ομάδα Ιεράπετρας
12) Οικολογική Πρωτοβουλία Ορεινού Δήμου Μακρύ Γιαλού
13) Προοδευτικός Σύλλογος Μυρσίνης
14) Οικολογική Ομάδα Σητείας
15) Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δήμου Ιτάνου
16) Σύνδεσμος Γουρνών «Ανάπτυξη και Περιβάλλον»
17) Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου
18) Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη Πεδιάδος
19) Οργάνωση «ΦΟΙΝΙΞ» Εφαρμογών Βιώσιμης Ανάπτυξης
20) Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία - Τμήμα Κρήτης
21) Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος "Φαραγγιανά" Δ.Δ. Σοκαρά
22) Φιλοζωικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου Κρήτης
23) Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων «Η κιβωτός του Νώε»
24) Voice of the Cats Alliance (VOCAL), Ελούντα
25) Creta Cat-a-list, Ρέθυμνο
26) Φίλοι των ζώων, Ελούντα
27) Φιλοζωικός Σύλλογος Σητείας
28) Tierfreunde, Μόχλος
29) Προστασία των ζώων στο Ηράκλειο
30)Φίλοι των ζώων Ρεθύμνου
31) Σχολή σκύλων οδηγών τυφλών ΛΑΡΑ
32) Κιβωτός του Νώε, Χανιά
33) Zωφόρος, Ηράκλειο Κρήτης
34) Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων «Η Προστασία των Ζώων»
35) Φιλοζωική Ρεθύμνου
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36) Protection and Lifeline, Φοίνικας, Πλακιάς, Ρέθυμνο
37) Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης
38) Δημοτική κίνηση Ηράκλειο - Ανθρώπινη Πόλη
39) Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης
40) Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Τμήμα Κρήτης
41) Φοιτητική Ένωση Κρητών Αττικής
42) Σύλλογος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου "ΣΕΚΝΗ"
43) Ομάδα Παραγωγών Κτηνοτρόφων Κρήτης "ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΙΤΑΤΑ"
44) Ανεξάρτητη Περιφερειακή Κίνηση Πολιτών «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, περιβάλλον - άνθρωπος»
45) Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ρεθύμνου
46) Συνέλευση «Εν Οίκω» Ηρακλείου
47) Πολιτιστικός Σύλλογος Σουνίων Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
48) Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Κρήτης
49) Πολίτες για την Κοινωνία και το Περιβάλλον Δ. Χερσονήσου
50) Σωματείο Πωλητών και Περιοδευόντων Οδηγών
51) Σύλλογος Φίλων της Κρητικής Κεραμικής "ο Κεραμών"
52) Πολιτιστικός Σύλλογος Ανώπολης
53) Εταιρεία για το περιβάλλον και τον Πολιτισμό «Βασίλης Δαμβόγλου»
54) Περιφερειακή παράταξη Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης
55) Αμκε ΚΟΝΤΡΑ, Σητεία
56) Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας, Ν.Ε. Ηρακλείου
57) Σωματείο Εργαζομένων οδηγών με δίκυκλο όχημα Ν. Ηρακλείου
58) Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Ζαρού
59) Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ζαρού
60) Πολιτιστικός Σύλλογος Ζαρού
61) Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Τουρισμου Ζαρού
62) Ορειβατικός Σύλλογος Ζαρού
63) Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητας Δήμου Ηρακλείου
64) Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΛΑ.Ο.Σ.
65) Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Ηρακλείου
66) Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Χανίων
67) Κυνηγετικός Σύλλογος Βιάννου
68) Πολιτιστικός Σύλλογος Βιάννου

Η συγκέντρωση υπογραφών από φορείς και πολίτες θα συνεχίζεται όλο το
καλοκαίρι...
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