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Ομιλία Περιφερειάρχη Αττικήσ 

Γ. Πατοφλη 

«Βιοαπόβλητα ςτην Αττική: η κυκλική οικονομία ςτην πράξη» 
 
Κυρίεσ και κφριοι, 

Αξιότιμοι Κφριοι Υπουργοί, 

Κυρίεσ και κφριοι Περιφερειακοί Σφμβουλοι, 

Αγαπθτοί Διμαρχοι, Αντιδιμαρχοι,  Γενικοί Γραμματείσ 

Διμων, Εκπρόςωποι Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, αγαπθτά μζλθ 

του ΕΣΔΝΑ  

 
Αυτι θ τθλεδιάςκεψθ αποτελεί τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ όλθσ 

τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ μετά τθν πανδθμία. Και γίνεται 

ςε μία ςυμβολικι ςτιγμι με αφορμι τθν ΠαγκόςμιαΗμζρα 

Περιβάλλοντοσ. 

 

Και κα ικελα να ξεκινιςω  ευχαριςτϊντασ όλουσ ςασ  διότι 

παρατθρϊ ςυςτθματικά  τθ μεγάλθ προςπάκεια και τον 

κακθμερινό αγϊνα που γίνεται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, 

τον ΕΔΣΝΑ,  
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το επιςτθμονικό δυναμικό και τουσ εργαηόμενουσ ςτθν 

κακαριότθτα που κατάφεραν με 20% λιγότερο προςωπικό 

λόγω ειδικϊν αδειϊν, να κρατιςουν τθν Αττικι  κακαρι και 

τθν ανακφκλωςθ λειτουργικι εν μζςω καραντίνασ και να 

διαςφαλίςουν τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των 

εγκαταςτάςεων ςτθ Φυλι.  

Και τουσ αξίηουν δθμόςια ςυγχαρθτιρια για αυτό, γιατί με 

τον αγϊνα και τθν υπερπροςπάκεια τουσςυνζβαλλαν ςτο να 

προςτατευτεί θ δθμόςια υγεία ςε μια πολφ δφςκολθ 

περίοδο. 

Γιατί πιςτεφω ότι όλοι μασ εργαηόμαςτε με ζνα κοινό 

ςτόχο-όραμα : να κάνουμε τθν Αττικι, Περιφζρεια -

πρότυπο ςτθ διαχείριςθ απορριμμάτων. 

 

Αξιοποιϊντασ παράλλθλα τθν εμπειρία που αποκομίςαμε 

όλο αυτό το διάςτθμα τθσ πανδθμίασ, είμαςτε ςιμερα εδϊ 

να ςυηθτιςουμε το φλζγον κζμα τθσ διαχείριςθσ των 

βιοαποβλιτων, που αποτελεί ίςωσ τον πιο ςθμαντικό 

παράγοντα ςε όλο το οικοςφςτθμα των απορριμμάτων. 
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Τι μασ δίδαξε θ πανδθμία: 

 

 Η υγεία του ανκρϊπου είναι ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με 

τθν κλιματικι αλλαγι, με τθν υγεία του οικοςυςτιματοσ 

 Η υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ ςυνεπάγεται 

γεωμετρικι αφξθςθ των κινδφνων για τθν υγεία  

 Το περιβάλλον μασ επιςτρζφει πίςω με δραματικό 

τρόπο τθν επιβάρυνςθ που του προκαλεί θ αλόγιςτθ 

χριςθ των πόρων του 

 Η ςυςτθματικι ενθμζρωςθ των πολιτϊν οδθγεί ςε 

υπεφκυνθ ςυμπεριφορά προσ όφελοσ τθσ υγείασ και τθσ 

ηωισ τουσ και ςτθν ορκολογικότερθ ςυμπεριφορά προσ 

τον πλανιτθ 

Το βαςικό όμωσ δίδαγμα  τθσ πανδθμίασ, είναι ότι θ ςτροφι 

προσ τθν κυκλικι οικονομία, που είναι και κεντρικόσ 

πυλϊνασ τθσ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είναι όροσ 

για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ 

υγείασ και τθν ευμάρεια των πολιτϊν, είναι απαραίτθτθ 
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προχπόκεςθ για τθ μακροπρόκεςμθ διατιρθςθ και εξζλιξθ 

του παραγωγικοφ μασ μοντζλου.  

 

Η επιτυχισ διαχείριςθ τθσ πανδθμίασ, απαιτεί τθν 

πεικαρχθμζνθ ςυμμετοχι και ςτιριξθ των πολιτϊν. Και αυτό, 

προχποκζτει τθν ολοκλθρωμζνθ, ςυςτθματικι και εντατικι 

ενθμζρωςθ τουσ. Ακριβϊσ το ίδιο απαιτείται και για τθν 

επιτυχία τθσ ανακφκλωςθσ: μοιράηουμε κάδουσ και 

απορριμματοφόρα για τα βιοαπόβλθτα, αλλά  

χωρίσ ςυςτθματικι ενθμζρωςθ και καμπάνιεσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν,  

χωρίσ μόνιμθ υπενκφμιςθ και απαντιςεισ ςτα ερωτιματα 

τουσ,  

χωρίσ τθν ειλικρινι ςυνεργαςία και ενότθτα Περιφζρειασ 

και Διμων  

δεν κα επιτευχκοφν οι ςτόχοι μασ.  

 

Σιμερα δεν ςτινουμε μια διαδικτυακι ςυηιτθςθ, για να 

μιλιςουμε με βάςθ γενικόλογα προγράμματα και 

υποςχζςεισ.  
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Σιμερα κα μιλιςουμε για πραγματικά ηθτιματα που 

προζκυψαν τθν προθγοφμενθ περίοδο όςον αφορά ςτθ 

διαχείριςθ των απορριμμάτων ςτθν Αττικι,  

αλλά και λαμβάνοντασ υπόψιν τα δεδομζνα και τα 

διδάγματα τθσ περιόδου τθσ πανδθμίασ.  

 

Βλζπετε, αν κάτι μασ ξεχωρίηει ωσ αντίλθψθ από 

προθγοφμενεσ Διοικιςεισ είναι το εξισ απλό:  

εμείσ ζχουμε ςχζδιο , ρεαλιςτικό κι εφαρμόςιμο. 

Επίςθσ ζχουμε ευελιξία, να προςαρμόηουμε ςυνεχϊσ το 

πρόγραμμα μασ και τθν πορεία υλοποίθςθσ του με βάςθ τα 

νζα δεδομζνα που προκφπτουν.  

Και τζλοσ , ζχουμε τθ ςτακερι πεποίκθςθ ότι οφείλουμε το 

ςχζδιο που ζχουμε να το υλοποιιςουμε μαηί με τουσ 

Διμουσ και τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. 

Γιατί κανζνα ςχζδιο δεν μπορεί να εφαρμοςτεί με επιτυχία, 

αν δεν ζχει τθν αποδοχι τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ των 

πολιτϊν τθσ Αττικισ. 

Σιμερα λοιπόν ζχω τθ χαρά να μπορϊ να ιςχυριςτϊ ότι 

πριν ακόμθ ςυμπλθρωκεί ζνασ χρόνοσ κθτείασ τθσ νζασ 
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Περιφερειακισ Αρχισ τθσ Αττικισ, ζχουμε περάςει ςτακερά 

από το ςτάδιο των εξαγγελιϊν, ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ. 

Ζχουμε κάνει μια νζα αρχι για τθν διαχείριςθ των 

απορριμμάτων τθσ Αττικισ. 

Θα ςασ κυμίςω ποιεσ ιταν οι δεςμεφςεισ μασ ςτθν 

εκδιλωςθ που πραγματοποιιςαμε ςτο Ηάππειο, ςτισ 30 

Ιανουαρίου . 

 

Δεςμευτικαμε πριν από 4 μόλισ μινεσ για: 

 Νζο ΠΕΣΔΑ   

 Τοπικά Σχζδια  

 Μεγάλθ Καμπάνια Ευαιςκθτοποίθςθσ 

 Πράςινεσ γωνιζσ 

 Υλοποίθςθ Μονάδων Επεξεργαςίασ 

 Διανομι Ειδικϊν Κάδων Ανακφκλωςθσ 

 Κινθτά Πράςινα Σθμεία 

 Εξοπλιςμόσ Βιοαποβλιτων 

 Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Βιοαποβλιτων 
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Στο διάςτθμα που μεςολάβθςε, δεν χάςαμε οφτε μία μζρα 

χρόνο.  

Ακόμα και ςτθν περίοδο τθσ καραντίνασ, ςυνεχίςαμε 

απρόςκοπτα τθν υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ μασ. 

Με μεκοδικότθτα και υπευκυνότθτα,  

ςε ςυνεννόθςθ με τουσ Διμουσ,  

αξιοποιϊντασ τθ γνϊςθ των ειδικϊν επιςτθμόνων με τουσ 

οποίουσ ςυνεργαηόμαςτε,  

κάκε μζρα που περνά ερχόμαςτε όλο και πιο κοντά  

ςτθν υλοποίθςθ των δεςμεφςεων μασ.  

 

Αποδεικνφουμε μζρα με τθ μζρα, ότι είμαςτε μια Διοίκθςθ 

που μπορεί να δϊςει λφςθ ςε ζνα πρόβλθμα που κανζνασ 

δεν ζλυςε τα προθγοφμενα χρόνια. 

 

Η Αττικι δεν κα είναι το μαφρο πρόβατο ςτο ηιτθμα τθσ 

διαχείριςθσ των απορριμμάτων.  

 

Θα ανατρζψουμε τθν εικόνα, όπωσ τθν ανζτρεψε και θ χϊρα 

μασ, που κατάφερε μζςα ςε δφο μόλισ μινεσ να καταςτεί 
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από «μαφρο πρόβατο»,ςε παγκόςμιο ςθμείο αναφοράσ 

επιτυχθμζνθσ διαχείριςθσ τθσ πανδθμίασ, ξεπερνϊντασ ςε 

επιδόςεισ χϊρεσ πολφ ιςχυρότερεσ, οργανωτικά, οικονομικά 

και υγειονομικά. 

 

Και είμαι βζβαιοσ ότι τόςο οι πολίτεσ όςο και θ κυβζρνθςθ 

αλλά και οι διμοι αναγνωρίηουν ότι και θ Περιφζρεια 

Αττικισ ςυνειςζφερε καταλυτικά ςτθν επιτυχι διαχείριςθ 

αυτισ τθσ πρωτοφανοφσ κρίςθσ.   

 

Αυτό αποδεικνφει ότι όταν υπάρχει γνϊςθ, υπάρχει ςχζδιο 

αλλά και βοφλθςθ να αναλάβεισ δράςθ, μπορείσ να 

καταφζρεισ τα πάντα. 

Κι εμείσ ωσ Περιφζρεια Αττικισ ζχουμε γνϊςθ, κζλθςθ κι 

αποφαςιςτικότθτα να αλλάξουμε τθν κατάςταςθ που 

επικρατεί και ςτθ διαχείριςθ των απορριμμάτων. 

Αυτό είναι το μεγάλο μασ ςτοίχθμα 

 και το ςτοίχθμα αυτό κα το κερδίςουμε , 

με τθ ςτιριξθ όλων των Διμων τθσ Αττικισ. 

Όλοι μαηί, ενωμζνοι, μποροφμε. 
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Σασ κυμίηω ότι ςτισ 30 Ιανουαρίου δεςμευκικαμε ότι: 

 

 ωσ το τζλοσ Μαρτίου κα ζχουμε ανάδοχο για τθ μελζτθ 

ανακεϊρθςθσ του ΠΕΣΔΑ ϊςτε να προςαρμοςτεί ςτισ 

νζεσ Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σιμερα λοιπόν 

ςασ ανακοινώνω ότι ζχουμε ανάδοχο. Η μελζτθ ζχει 

ιδθ ξεκινιςει και αναμζνεται αμζςωσ μετά το 

καλοκαίρι να ζχουμε ζνα πρώτο προςχζδιο του νζου 

ΠΕΣΔΑ. 

 

 Δεςμευκικαμε ότι κα υποςτθρίξουμε τουσ Διμουσ ςτθν 

επικαιροποίθςθ των τοπικϊν τουσ ςχεδίων, ϊςτε  να 

υπάρξει πρόβλεψθ και για τθ διαχείριςθ των 

βιοαποβλιτων. Σιμερα ςασ ανακοινώνω ότι δεκάδεσ 

διμοι , με τθν οικονομικι ςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ 

Αττικισ , επικαιροποιοφν ιδθ τα ςχετικά τοπικά ςχζδια  

 

 Ανακοινϊςαμε ότι κα δρομολογιςουμε εκςτρατεία 

ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, για τθν ευαιςκθτοποίθςθ και 
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ςυντονιςμζνθ ενεργοποίθςι τουσ ςτθν ανακφκλωςθ. 

Σασ ανακοινώνω λοιπόν ςιμερα ότι ο ςχετικόσ 

διαγωνιςμόσ είναι ςτο τελικό ςτάδιο προετοιμαςίασ 

και εκτιμοφμε ότι κα ζχουμε ανάδοχο ωσ τον 

Οκτώβριο. 

 

 Δεςμευκικαμε ότι το 2020 κα αποτελζςει για τθν 

Περιφζρεια Αττικισ Ζτοσ Ανακφκλωςθσ. Ότι  κα  

δϊςουμε μεγάλο βάροσ ςτθν ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν 

και ότι ςταδιακά το 2020-2021 κα δθμιουργθκοφν  μζςω 

του ΕΔΣΝΑ και ςε ςυνεργαςία με τουσ Διμουσ, 1000 

γωνιζσ ανακφκλωςθσ ςε ςτοχευμζνα ςθμεία ςε όλθ τθν 

Αττικι,όπωσ Σχολεία, Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, Ακλθτικοφσ 

Χϊρουσ, Εκκλθςίεσ, κλπ.  

 

Σασ ανακοινώνω λοιπόν ςιμερα ότι ζχουν 

ολοκλθρωκεί οι ςχετικζσ προετοιμαςίεσ και 

αναμζνουμε άμεςα τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του 

ςχετικοφ διαγωνιςμοφ, με ςτόχο να ζχουμε ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του προγράμματοσ από τα τζλθ του 2020.  
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 Είχαμε πει ότι κα προχωριςουμε ςτθν καταςκευι 3 

νζων μονάδων επεξεργαςίασ απορριμμάτων για τισ 

ανάγκεσ του Κεντρικοφ Τομζα ςτθ Φυλι, του Πειραιά 

ςτο Σχιςτό, και τθσ Βορειοανατολικισ Αττικισ ςτο 

Γραμματικό. Σασ ανακοινώνω ςιμερα ότι οι φάκελοι 

ΣΔΙΤ των ζργων ιδθ προετοιμάηονται, ενώ μερικζσ 

μζρεσ πριν προκθρφχκθκαν οι μελζτεσ πλιρουσ 

τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ και περιβαλλοντικών 

αδειοδοτιςεων για τισ μονάδεσ του Κεντρικοφ Τομζα 

και του Πειραιά.  

 

 Υποςχεκικαμε ότι πρϊτοι εμείσ κα δϊςουμε το καλό 

παράδειγμα ςτουσ πολίτεσ και κα ξεκινιςουμε τθ 

ςυςτθματικι ανακφκλωςθ πρϊτα από όλα από τισ δικζσ 

μασ υπθρεςίεσ. Κι ότι για το λόγο αυτό κα  

προχωριςουμε ςτθ διανομι χιλιάδων ειδικϊν κάδων 

ανακφκλωςθσ ςε όλουσ τουσ Διμουσ με ςκοπό να 

επιταχφνουμε το κεςμό τθσ ανακφκλωςθσ ςε όλα τα 

δθμοτικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ.  



12 
 

 

Σιμερα ςασ ανακοινώνω ότι ζχουμε προςφζρει ιδθ 

χιλιάδεσ ειδικοφσ κάδουσ ανακφκλωςθσ ςε όλεσ τισ 

Περιφερειακζσ Ενότθτεσ αλλά και ςε πολλοφσ Διμουσ 

τθσ Αττικισ. Και ςυνεχίηουμε. 

 

 Ζχουμε δεςμευτεί ότι κα παραλθφκοφν ςταδιακά 60 

φορτθγά που κα λειτουργοφν ωσ κινθτά πράςινα ςθμεία 

και μονάδεσ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν για τθν 

ανακφκλωςθ. Σασ ενθμερώνω λοιπόν ότι ο ΕΔΣΝΑ ζχει 

ιδθ παραλάβει τα πρώτα 15 φορτθγά και 

αναμζνεταιςφντομα θ δρομολόγθςθ τουσ προσ 

εξυπθρζτθςθ των διμων. Δφο εξ αυτών βρίςκονται 

ςιμερα ςτο Πεδίο του Άρεωσ, ςτθ ςχετικι εκδιλωςθ 

τθσ Περιφζρειασ για τον εορταςμό τθσ Ημζρασ 

Περιβάλλοντοσ. 

 

Όςον αφορά τα βιοαπόβλθτα, κα κάνω ειδικι μνεία 

κακϊσ είναι και το κζμα τθσ θμερίδασ. 
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Όπωσ κατανοείτε, δίνουμε μεγάλο βάροσ και άμεςθ 

προτεραιότθτα ςτθ διαχείριςθ των βιοαποβλιτων. 

Υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ για αυτό.  

Γιατί, τα βιοαπόβλθτα αποτελοφν ςχεδόν το 40% του 

ςυνόλου των οικιακϊν αποβλιτων και είναι αυτά που 

δθμιουργοφν τισ ςθμαντικότερεσ επιπτϊςεισ ςτουσ ΧΥΤΑ 

όπωσ βιοαζριο, ςτραγγίςματα και ζντονεσ οςμζσ.  

 

Επομζνωσ εκτρζποντασ βιοαπόβλθτα από τθ Φυλι 

μειϊνουμε ςτθν πράξθ τισ επιπτϊςεισ του ΧΥΤΑ και 

αυξάνουμε τθ διάρκεια ηωισ του.  

 

Επιπλζον, τα βιοαπόβλθτα είναι το μοναδικό ίςωσ υλικό 

που μπορεί να κλείςει τον κφκλο του τοπικά, δίνοντασ ςε 

όλουσ τουσ πολίτεσ τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν και να 

καταλάβουν τι είναι κυκλικι οικονομία.  

 

Τζλοσ, αναπτφςςοντασ το δίκτυο των αποκεντρωμζνων 

μονάδων επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων, αναμζνεται οι 

διμοι να εξοικονομιςουν εκατομμφρια ευρϊ από 



14 
 

κόςτοσ μεταφοράσ προσ τθ Φυλι και να δθμιουργθκοφν 

εκατοντάδεσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ.  

Επιδιϊκουμε μζςω τθσ διαχείριςθσ βιοαποβλιτων να 

υλοποιιςουμε τθν κυκλικι οικονομία ςτθν πράξθ, 

ςυνδυάηοντασ περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 

οικονομικά οφζλθ. 

 

Συνεπϊσ θ διαχείριςθ των βιοαποβλιτων προςφζρει 

100% ωφζλεια ςτθν αυτοδιοίκθςθ, τθν οικονομία, τθν 

κοινωνία. 

 

Τι είχαμε λοιπόν  δεςμευτεί για τα βιοαπόβλθτα?: 

 

 Ότι ωσ τον Ιοφνιο του 2020 κα δίναμε 80 νζα 

απορριμματοφόρα και 9.000 καφζ κάδουσ ςτουσ διμουσ 

για να επιταχφνουμε τθ χωριςτι ςυλλογι 

βιοαποβλιτων. Σασ ανακοινώνω λοιπόν ότι ζχουμε ιδθ 

προχωριςει ςτθν προμικεια 80 νζων 

απορριμματοφόρων για τθ ςυλλογι βιοαποβλιτων, 

και ζχουμε ιδθ προμθκευκεί   9.000 καφζ κάδουσ, ςε 
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διάφορα μεγζκθ. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ παραλαμβάνεται 

ςταδιακά και παραδίδεται ςτουσ Διμουσ τθσ Αττικισ, 

ενώ ζχει ιδθ προγραμματιςτεί θ προμικεια και 

επιπλζον εξοπλιςμοφ που κα δοκεί ςτουσ Διμουσ για 

τθ ςτοχευμζνθ και ςτοχοκετθμζνθ ςυλλογι 

βιοαποβλιτων. 

 

 Ότι άμεςα κα αναβακμίςουμε τα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά του κομπόςτ που παράγεται από τα 

βιοπαπόβλθτα ςτθ Φυλι. Σιμερα ςασ ανακοινώνω ότι 

μζχρι τζλοσ Σεπτεμβρίου κα ζχουμε τθν 1θ πιςτοποίθςθ 

κομπόςτ από βιοαπόβλθτα ςτθν Ελλάδα από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Κομποςτοποίθςθσ. Και είςτε οι 

πρώτοι ςτουσ οποίουσ ανακοινώνω ότι κα 

πιςτοποιθκεί το κομπόςτ που κα παράξουμεΑΠΟ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Δείγμα αυτοφ του κομπόςτ μοιράςαμε 

επίςθσ ςιμερα ςτθν εκδιλωςθ μασ ςτο Πεδίο του 

Άρεωσ με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα 

Περιβάλλοντοσ. 
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 Δθλϊςαμε ότι κα προχωριςουμε ςτθ δθμιουργία και 

λειτουργία Μονάδων Επεξεργαςίασ Βιοαποβλιτων, ςε 

κατάλλθλουσ χϊρουσ εντόσ τθσ Αττικισ, διαδθμοτικϊν 

όπου είναι δυνατόν, που κα μποροφν να φιλοξενιςουν 

αυτι τθ δραςτθριότθτα και ςε ςυνεργαςία πάντοτε με 

τουσ Διμουσ.  

 

Σιμερα ςασ ανακοινϊνω ότι θ ςχετικι διαδικαςία 

εξεφρεςθσ χϊρων ζχει ιδθ ξεκινιςει και εντόσ του 

καλοκαιριοφ κα ζχουμε τα πρϊτα αποτελζςματα. 

 

Με τθν ευκαιρία αυτι κζλω να ςασ ανακοινϊςω ότι ζχουμε 

ιδθ διακζςιμα 20 εκατομμφρια ευρώ για τα πρώτα ζργα, 

αλλά το πλάνο μασ είναι να διακζςουμε ςυνολικά άνω των 

50 εκατομμυρίων ευρώ για να υλοποιθκοφν Μονάδεσ 

Διαχείριςθσ Βιοαποβλιτων, ςε ςυνεργαςία πάντοτε με τουσ 

εμπλεκόμενουσ διμουσ. 

 

----------- 
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Κυρίεσ και κφριοι, όπωσ όλοι καταλαβαίνετε, παρά τα 

προβλιματα και τισ κακυςτεριςεισ που προκάλεςε θ 

πανδθμία, θ πρόοδοσ που ζχει γίνει τουσ τελευταίουσ 4 

μινεσ είναι ςθμαντικι και αποδεικνφει αυτό που είπα από 

τθν αρχι. Ότι μποροφμε να δϊςουμε λφςθ ςε ζνα πρόβλθμα 

που ταλαιπωρεί δεκαετίεσ τθν Αττικι. 

 

Και είναι τουλάχιςτον αξιοπερίεργο ότι με τόςεσ 

παράλλθλεσ, εν εξελίξει και αλλθλοχποςτθριηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ που τοποκετοφν για πρϊτθ φορά  τθν 

ανακφκλωςθ ςτο κζντρο,  

όχι απλά ςτα λόγια και τα ςχζδια  

αλλά ςτθν κακθμερινι πρακτικι μασ,  

κάποιοι πρόςφατα ανακάλυψαν ότι δικεν πριμοδοτοφμε τθν 

ταφι ζναντι τθσ ανακφκλωςθσ.  

 

Πωσ είναι δυνατόν κάποιοσ να πριμοδοτεί τθν ταφι των 

απορριμμάτων, όταν χρεϊνει τον τόνο των ςφμμεικτων 

απορριμμάτων ςε διπλάςια τιμι από ότι τα άλλα 

απορρίμματα; 
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Θεωρϊ ότι το ηιτθμα τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων δεν 

προςφζρεται για μικροπολιτικι εκμετάλλευςθ. 

Είναι ζνα ηιτθμα που μασ ενϊνει και δεν πρζπει να μασ 

διχάηει.  

 

Σασ ηθτϊ να κάνετε ςυγκρίςεισ και να απαντιςετε εςείσ ςτο 

ερϊτθμα αν ζχει υπάρξει ποτζ, τα τελευταία 20 χρόνια, άλλθ 

περιφερειακι αρχι που να ζχει δρομολογιςει τόςα πολλά 

ζργα ανακφκλωςθσ ςε τόςο μικρό χρονικό διάςτθμα.   

 

Σασ παρουςίαςα με αλικειεσ τθν πορεία του ζργου μασ και ο 

κακζνασ από ςασ μπορεί να κρίνει. 

 

Παρόλα αυτά δεν εφθςυχάηουμε, οφτε επαναπαυόμαςτε. 

Δουλεφουμε εντατικά και προςθλωμζνα, μετράμε 

προςεκτικά τισ επιτυχίεσ μασ και μακαίνουμε από τισ 

αποτυχίεσ και τισ δυςκολίεσ μασ. Και κζλω να τελειϊςω με 

μια επιςιμανςθ για όλουσ μασ.  
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Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει κάνει ςθμαία τθσ τθν περίφθμθ 

Ευρωπαϊκι Πράςινθ Συμφωνία, που είναι ο οδικόσ χάρτθσ 

για να επιτφχουμε τθ βιωςιμότθτα τθσ οικονομίασ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 

Όπωσ ζχει πει και θ πρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

Οφρςουλα φον Ντερ Λάϊεν,  αυτό κα ςυμβεί αν 

μετατρζψουμε τισ κλιματικζσ και περιβαλλοντικζσ 

προκλιςεισ ςε ευκαιρίεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ πολιτικισ και 

αν επιτφχουμε μια μετάβαςθ προσ τθν κυκλικι οικονομία με 

κετικό κοινωνικό πρόςθμο, με λιγότερθ φτϊχεια και 

ανιςότθτεσ.  

 

Αυτό ακριβϊσ κάνουμε και ςτθν Περιφζρεια Αττικισ με τα 

βιοαπόβλθτα και τθ διαχείριςθ απορριμμάτων και είμαςτε 

περιφανοι διότι αυτι είναι θ αντίλθψθ μασ πολλά χρόνια 

τϊρα.  

Μετατρζπουμε το χρόνιο περιβαλλοντικό πρόβλθμα των 

ςτερεϊν αποβλιτων ςε μια ευκαιρία ανάπτυξθσ,  
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αξιοποιοφμε τθν κρίςθ που χρόνια μαςτίηει τθν διαχείριςθ 

απορριμμάτων ςτθν Αττικι για να ςτρίψουμε γριγορα και 

ςυντεταγμζνα προσ τθν κυκλικι οικονομία.  

 

Και είμαςτε βζβαιοι ότι κα το πετφχουμε, όπωσ ακριβϊσ το 

ανζφερα ςτθν ειςαγωγι τθσ ομιλίασ μου:  

με τθ βοικεια όλων ςασ κα καταφζρουμε να αλλάξουμε τθν 

Αττικι ςεΠεριφζρεια υπόδειγμα ςτθ διαχείριςθ 

απορριμμάτων ςτθν Ελλάδα. 

Με μεγάλουσ ωφελθμζνουσ από τθν αλλαγι αυτι , τουσ 

πολίτεσ των τοπικών μασ κοινωνιών. 

Σε αυτοφσ που δίνουμε τελικά λογαριαςμό για τισ πολιτικζσ 

μασ. 

 

Σασ ευχαριςτϊ πολφ. 

     

 

 

 

 



21 
 

 


