
Αγαπητοί συμπολίτες,

Τα τελευταία 3 χρόνια, ξεκινήσαμε όλοι μαζί μια κοινή προσπάθεια να 
κάνουμε το Δήμο μας ακόμα πιο καθαρό και να υιοθετήσουμε σύγχρονες 
πρακτικές, αλλά και προσωπικές συνήθειες, για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων μας. Ήδη, αυτή η προσπάθεια έχει αποδώσει τους πρώτους 
καρπούς. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για τη συνδρομή σας.

Τώρα, είναι η ώρα να λύσουμε μια και καλή το ζήτημα της διαχείρισης 
απορριμμάτων της πόλης μας. Να αναζητήσουμε και να συμφωνήσουμε 
βιώσιμες λύσεις που να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του σήμερα και 
κυρίως τους κινδύνους του αύριο.

Όπως γνωρίζετε, εν έτει 2018, η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη 
που εξακολουθεί να θάβει στο έδαφος σχεδόν το σύνολο των σκουπιδιών 
της. Αυτή η ξεπερασμένη επιλογή έχει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνέπειες για 
όλους μας –ακόμα και για εμάς που έχουμε την αίσθηση ότι στέλνουμε τα 
απορρίμματα «μακριά μας»… Ο ΧΥΤΑ της Φυλής, εκτός του ότι οικονομικά 
γίνεται όλο και πιο ασύμφορος για τους Δημότες μας, σύντομα δεν θα μπορεί 
να δεχτεί πλέον τα απορρίμματά μας. 

Τι θα κάνουμε όταν συμβεί αυτό;  Ή θα έχουμε προνοήσει να βρούμε 
μόνοι μας –αλλά όλοι μαζί- τη λύση που μας εξυπηρετεί και μας 
συμφέρει. Ή θα κάνουμε ό,τι μας επιβάλουν, όσο επικίνδυνο κι 
επιζήμιο κι αν είναι, χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
πρέπει οι ίδιοι να ορίσουμε το μέλλον μας. Για να το πετύχουμε αυτό, 
ως Δημοτική Αρχή, το πρώτο το οποίο κάναμε –και συνεχίζουμε- είναι να 
ενημερωνόμαστε για τη διεθνή εμπειρία. Τι κάνουν σε άλλες πόλεις που θα 
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως πρότυπα; 

Το επόμενο βήμα, είναι ότι πετύχαμε μια εξαιρετική συμφωνία με το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε, αν το επιλέξουμε, να έχουμε τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουμε χώρο της Σχολής Ευελπίδων για 
τη δημιουργία μικρής μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων 
του Δήμου μας. Επίσης, έχουμε εξασφαλίσει τη συνδρομή των δύο 
μεγαλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας: του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τώρα, φτάνουμε στο σπουδαιότερο σημείο της διαδικασίας, που είναι η 
έναρξη διαλόγου με όλους τους δημότες και φορείς, προκειμένου 
να συμφωνήσουμε μαζί ποια είναι η καλύτερη λύση για την πόλη 
μας. Σας καλώ όλους να λάβετε μέρος. Μακριά από ανυπόστατες φήμες και 
τερατολογίες. Με σωστή ενημέρωση, ψυχραιμία και εποικοδομητική διάθεση.

Το βέβαιο είναι ότι δεν θα συζητήσουμε καν κάποια πρόταση αν δεν 
είναι δοκιμασμένη και αναγνωρισμένη διεθνώς, απόλυτα φιλική 
προς το περιβάλλον, οικονομικά συμφέρουσα και με ευεργετικά 
αποτελέσματα συνολικά για την τοπική κοινωνία μας. Οι υποψήφιες 
λύσεις πρέπει να έχουν όλες αυτά τα χαρακτηριστικά. Κι από τις καλές, θα 
επιλέξουμε όλοι μαζί την καλύτερη. Για να κάνουμε το Δήμο μας πραγματικά 
μια πράσινη πόλη.

Με το μέλλον του Δήμου μας και των παιδιών μας, δεν παίζουμε! 
Αλλά δεν πρέπει και να αφήσουμε κανέναν άλλον να αποφασίσει για 
εμάς, χωρίς εμάς.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ο διάλογος ξεκινά

Καθαρά μαζί,  
πάμε να λύσουμε 
μια και καλή  
το ζήτημα της διαχείρισης  

απορριμμάτων στην πόλη μας

Ο διάλογος ξεκινά
Με τον παρόν έντυπο, ξεκινά μια διαδικασία διαλόγου η οποία θα διαρκέσει τουλάχι-
στον 12 μήνες. Δέσμευσή μας είναι να ενημερώνονται οι πολίτες σε κάθε βήμα και να 
εκφράζουν την άποψή τους. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιήσουμε εργαλεία που μας 
παρέχουν η τεχνολογία και τα σύγχρονα μέσα. 

Στο διάλογο καλούνται να τοποθετηθούν √ η επιστημονική κοινότητα, √ οι παρατάξεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου, √ οι φορείς της πόλης, √ η εκπαιδευτική κοινότητα √ και 
φυσικά όλοι οι κάτοικοι. Ήδη έχουν ξεκινήσει ενημερωτικές συναντήσεις με σχολεία 
και συλλόγους της πόλης, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Όλες οι εξελίξεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr

îî για να λύσουμε εμείς οι ίδιοι, μια και καλή, το ζήτημα της 
διαχείρισης απορριμμάτων
îî με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον
îî να επιλέξουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μια πράσινη και οικονομικά βιώσιμη 

λύση
îî να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας
îî να κάνουμε το Δήμο μας μια πραγματική πράσινη πόλη
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Η λύση
Η λύση που καλούμαστε να επιλέξουμε, πρέπει να πληροί 12 συγκεκριμένες προδιαγραφές:

Kαθαρά μαζί, έχουμε ήδη 
πετύχει πολλά
Από το 2015, πολίτες και Δημοτική Αρχή, αλλάζουμε νοοτροπία και συνήθειες στη διαχείριση των 
απορριμμάτων μας. Μαζί έχουμε ήδη πετύχει πολλά:

1. Μικρή μονάδα. Με ετήσια χωρητικότητα 
περίπου ίση με την ετήσια παραγωγή 
απορριμμάτων στο Δήμο μας (35.000-
40.000 τόνοι).

2. Αποκλειστικά για τα απορρίμματα του 
Δήμου μας (συν της Σχολής Ευελπίδων).  
Όχι άλλων Δήμων.

3. Πράσινη και ακίνδυνη διαχείριση.  
Με μηδενικές εκπομπές αέριων ρύπων. 
Ελάχιστα και ακίνδυνα υπολείμματα. 

4. Απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον 
και τον άνθρωπο. Με χαμηλό, ή και 
μηδενικό, περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 
Σεβασμό στον υδροφόρο ορίζοντα.

5. Ιδανική για αύξηση της ανακύκλωσης. 
Μέσω των μπλε, αλλά και των καφέ κάδων.

6. Ικανή για παραγωγή Πράσινης 
Ενέργειας. Για ασφαλή συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού (ένα μέρος θα καλύπτει τις 
ανάγκες της μονάδας και το υπόλοιπο θα 
πωλείται στο εθνικό δίκτυο) και θερμικής 
ενέργειας που θα μπορούσε να εξυπηρετεί 

γειτονικά σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, 
αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.

7. Κλειστή μονάδα. Μηδενική οπτική 
ρύπανση. Καμία δυσάρεστη οσμή.

8. Καμία σχέση με καύση. Ξεκαθαρίζουμε 
εξαρχής ότι είναι εντελώς εκτός συζήτησης.

9. Και φυσικά καμία σχέση με άλλες, 
ξεπερασμένες κι επικίνδυνες επιλογές. 
Όχι απόθεση. Όχι ταφή. Όχι ΧΥΤΑ. Όχι ΧΥΤΥ.

10. Με σύγχρονη τεχνολογία. Που να 
εγγυάται τα βέλτιστα περιβαλλοντικά αλλά 
και οικονομικά αποτελέσματα.

11. Οικονομικά βιώσιμη. Όχι μόνο πιο 
συμφέρουσα από την πανάκριβη πλέον 
λύση της Φυλής, αλλά και με οικονομικό 
όφελος από την παραγωγή ενέργειας.

12. Πολύτιμη για την τοπική κοινωνία. 
Μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημα που μας 
αφορά όλους. Με δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Για να είμαστε όλοι περήφανοι 
που ο Δήμος μας πρωτοπορεί.

Βασιζόμαστε  
στο τρίπτυχο  
reduce-reuse-recycle  
(μειώνουμε- 
επαναχρησιμοποιούμε - 
ανακυκλώνουμε  
τα απορρίμματά μας).

Εκπονήσαμε το δικό 
μας, Τοπικό Σχέδιο 
για τη Διαχείριση των 
Απορριμμάτων.  
Με τους άξιους 
υπαλλήλους του Δήμου 
μας και τις δικές μας 
δυνάμεις.

Αυξήσαμε θεαματικά την ανακύκλωση των 
απορριμμάτων μας και την εκτροπή τους από την ταφή. 
Σε σχέση με το 2015, το ποσοστό ανακύκλωσης αυξήθηκε 
κατά 65% το 2016 και εκτιμάται ότι μπορεί να έχει 
διπλασιαστεί το 2017. Με τη συνεργασία της Cyclefi, αλλά 
και με την εφαρμογή του προγράμματος “Benefit As you 
Save – BAS”, χρόνο με το χρόνο φτάνουμε πιο κοντά στην 
επίτευξη των στόχων που θέτουν ο Εθνικός Σχεδιασμός 
και οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Ξεκινάμε τη χρήση των 
καφέ κάδων. Για τη χωριστή 
συλλογή οργανικών αποβλήτων 
(υπολείμματα φαγητού, 
υπόλοιπα λαϊκών αγορών κ.α.) 
και την εκτροπή τους από την 
ταφή.

Παράγουμε δικό μας εδαφοβελτιωτικό, 
το Vita Green. Σε συνεργασία με το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 2017, από 
1000 τόνους  πράσινων υπολειμμάτων του Δήμου μας, 
παραγάγαμε 100.000 λίτρα εδαφοβελτιωτικό, το οποίο 
χρησιμοποίησαν πάνω από 300 συμπολίτες μας στους 
κήπους και τα μπαλκόνια τους. Για το 2018 και το 2019 
προγραμματίζουμε τη μετατροπή 10.000 τόνων πράσινων 
υπολειμμάτων και οργανικών, βιοδιασπώμενων αποβλήτων 
–δηλαδή περίπου το 30% του συνόλου της ετήσιας 
παραγωγής των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου μας 
δεν θα οδηγείται πλέον στην χωματερή!

Το πρόβλημα 
σήμερα
Όλοι οι Δήμοι της Αττικής, θάβουν τα 
απορρίμματά τους στο ΧΥΤΑ Φυλής. Αυτή η 
αναχρονιστική πρακτική -που εγκαταλείπεται 
σε όλη την Ευρώπη, γι’αυτό και οι Έλληνες 
φορολογούμενοι πληρώνουμε υψηλά πρόστιμα- 
γεννά μεγάλα προβλήματα:

îî Ρύπανση και μόλυνση του αέρα, του 
υπεδάφους και των υπόγειων υδροφόρων 
οριζόντων, που επηρεάζει όλο το 
Λεκανοπέδιο και ιδίως περιοχές όπως η 
δική μας, παραθαλάσσιες και με πλούσιο 
φυσικό περιβάλλον.

îî Παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου 
που επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία.

îî Σοβαρό οικονομικό κόστος. 
Σήμερα, ο Δήμος μας πληρώνει 45 €/
τόνο, κόστος που έχει αποφασιστεί να 
αυξηθεί τουλάχιστον στα 100 €/τόνο, 
δηλαδή 4-5.000.000 το χρόνο, με άμεσο 
αντίκρισμα και στα τέλη καθαριότητας.

Επειδή δεν βλέπουμε τα σκουπίδια μας, αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν τα πληρώνουμε ακριβά και δεν 
επιβαρύνουν την υγεία μας…

Ο κίνδυνος 
αύριο
Η κατάσταση στον ΧΥΤΑ Φυλής είναι τραγική.  
Τα απορρίμματα υπερ-συσσωρεύονται και 
σύντομα δεν θα μπορεί να μας εξυπηρετεί.

Αν δεν έχουμε έτοιμη δική μας λύση, θα 
αναγκαστούμε να ακολουθήσουμε όποια μας 
επιβάλουν. Όσο επικίνδυνη κι επιζήμια  
κι αν είναι! 

Ένα παράθυρο  
ευκαιρίας
Πετύχαμε την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
για τη διερεύνηση της πιθανότητας να δημιουργηθεί στη Σχολή Ευελπίδων μικρή σύγχρονη μονάδα 
ολικής επεξεργασίας απορριμμάτων, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου και της Σχολής. 

Η αδειοδότηση στη συγκεκριμένη έκταση είναι ευκολότερη από οποιαδήποτε άλλη έκταση της περιοχής 
–κι αυτό είναι κρίσιμο για τους χρόνους υλοποίησης του έργου. Επιπλέον, όμως, αποτελεί πολιτική 
μας δέσμευση, όποιο έργο επιλεγεί τελικά να γίνει, να συνοδεύεται από όλες τις σχετικές μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ακόμα και αν δεν απαιτούνται από το νόμο.

Αποδεκτή από την 
τοπική κοινωνία 
μας. Για το μέλλον 
μας αποφασίζουμε 
εμείς οι ίδιοι. Όλοι 
μαζί. Με μόνο 
γνώμονα το καλό 
των παιδιών μας.

Επιστημονικά 
έγκριτη. Με τη 
σφραγίδα των 
δύο μεγαλύτερων 
ακαδημαϊκών 
Ιδρυμάτων της 
χώρας: του 
Πολυτεχνείου και 
του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Αναγνωρισμένη 
διεθνώς. 
Δοκιμασμένη με 
επιτυχία σε άλλες 
πόλεις. Πειράματα 
δεν κάνουμε.

Η λύση που θα επιλέξουμε τελικά θα έχει όλα τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά και θα είναι:

Η δέσμευση

Με όποια λύση και αν επιλέξουμε, επιτυγχάνουμε και ένα επιπλέον σημαντικό όφελος: 
Απομακρύνουμε από τον οικιστικό ιστό της Δ.Ε. Βάρης την υπάρχουσα 
εγκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει αμαξοστάσιο, πλυντήριο, σταθμό ανεφοδιασμού,  
πεδίο κομποστοποίησης και συνεργείο της υπηρεσίας καθαριότητας.


