
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Άλλη µια µέρα συλλογικής ευθύνης όλων µας ανέτειλε και 

σήµερα, µέσα στην καθηµερινή αγωνία µας για τα προβλήµατα 

του τόπου, για τα οποία έχουµε το βάρος για τα επόµενα 

πέντε χρόνια.  

Σε µια πορεία δύσκολη, γεµάτη εµπόδια και απρόβλεπτες 

καταστάσεις για τον κάθε δήµο ξεχωριστά, έρχονται να 

προστεθούν και άλλα, συλλογικά, δυσεπίλυτα, διαχρονικά, µε 

τοπική και υπερτοπική σηµασία, κοινά προβλήµατα για όλους 

µας.  

Η διαχείριση των απορριµµάτων, είναι και πρέπει να είναι, 

πρώτη προτεραιότητα σε µια σύγχρονη κοινωνία. Η διαχείριση 

των απορριµµάτων επιβάλλεται να είναι υπόθεση όλων µας, να 

ξεπερνά µικροτοπικές σκοπιµότητες και να µην θεωρεί κανείς 

από εµάς ότι το ζήτηµα των απορριµµάτων στον τόπο του είναι 

οριστικά λυµένο, άµεσα ή έµµεσα.  

Αυτό θα συµβεί µόνο, αν υπάρξει η συναντίληψη του κοινού 

καλού, της πρόληψης, της ενηµέρωσης, της υιοθέτησης καλών 

πρακτικών, µα πάνω απ’ όλα, η υπερτοπικότητα και η ενιαία 

διαχείριση των προβληµάτων του νησιού µας, µέσα πάντα στο 

πνεύµα και στην κατεύθυνση του Περιφερειακού Σχεδιασµού 

για τα απορρίµµατα στην Κρήτη. 

Προέρχοµαι από έναν δήµο, που θεωρώ ότι όλα τα παραπάνω 

τα απέδειξε και τα αποδεικνύει έµπρακτα εδώ και πολλά 

χρόνια. Από πολύ νωρίς, και πριν από κάθε Καποδιστριακή ή 

Καλλικρατική επιταγή, µέσα από τα Συµβούλια Περιοχής, 

µπόρεσε να ξεπεράσει εµπόδια, σκοπιµότητες, µικρότητες και 

συµφέροντα και κατάφερε να χωροθετήσει και να αδειοδοτήσει, 
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έναν τότε, µικρό άτυπο υπερτοπικό σχεδιασµό για τη 

διαχείριση του, µέχρι τότε, απόλυτα άλυτου για την υπόλοιπη 

Κρήτη, προβλήµατος των απορριµµάτων. 

Δεν έµεινε φυσικά µόνο εκεί. Πάντα υπεύθυνα και µέσα στο 

νοµικό και θεσµικό πλαίσιο, λειτούργησε τη Διαδηµοτική 

Επιχείρηση ΧΥΤΑ Χερσονήσου - Μαλίων. 

Το 2009, πρώτοι ξανά στην Κρήτη, µετεξελίξαµε τη 

διαδηµοτική επιχείρηση, σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ. 

Από τη λειτουργία µας µέχρι και σήµερα, πιστοί και υπεύθυνοι 

απέναντι στον ΠΕΣΔΑ Κρήτης, εξυπηρετούµε τους δήµους που 

έχουν ενταχθεί σε αυτόν, αλλά και άλλους που θεωρούµε ότι 

οφείλουµε για αντικειµενικούς λόγους εγγύτητας.  

Διασφαλίσαµε µε τη λειτουργία µας, το χαµηλό κόστος 

εναπόθεσης των απορριµµάτων, µε µετρήσιµα και συγκρίσιµα 

αποτελέσµατα. 

Λειτουργούµε µονάδα ηλιακής ξήρανσης της λυµατολάσπης και 

τεµαχιστή ογκωδών απορριµµάτων. 

Έχουµε κατασκευάσει και λειτουργούµε πράσινα σηµεία στα 

Μάλια και στην Επισκοπή και τώρα, ετοιµάζονται αντίστοιχα 

στις Γούβες και στην Χερσόνησο. 

Κατασκευάζουµε το Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων 

(ΣΜΑ) Αρκαλοχωρίου και Χερσονήσου. 

Ολοκληρώνουµε τη µελέτη κέντρου διαλογής και 

επαναχρησιµοποίησης υλικών σε χώρο είκοσι περίπου 

στρεµµάτων, µε κατάλληλα εργαστήρια και συνοδευτικές 



εκπαιδευτικές και συνεδριακές υποδοµές, για περιβαλλοντικές 

δράσεις.  

Έχουµε λάβει µέτρα για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση του 

όγκου των απορριµµάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης και 

διαλογής στην πηγή. Έχουµε υιοθετήσει και προωθήσει δράσεις 

για την οικιακή κοµποστοποίηση σε περιοδική βάση. 

Έχουµε εφαρµόσει πιλοτικά και συνεχίζουµε να εφαρµόζουµε το 

σύστηµα «PAY AS YOU THROW», «πληρώνω όσο πετώ», σε 

οµάδα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην περιοχή. 

Αυτές και πολλές άλλες είναι καλές πρακτικές, στις οποίες και 

εγώ προσωπικά είχα την τιµή να συµµετέχω σαν µέλος του ΔΣ 

και έχουν πραγµατοποιηθεί στο Δήµο µας.  

Αυτή η διαρκής συµµετοχή µου και το ενδιαφέρον µου για την 

ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων, και τη συλλογική 

επίλυση του προβλήµατός τους, µε φέρνουν σήµερα µπροστά 

σας, ζητώντας τη στήριξη σας για την διοίκηση του 

µεγαλύτερου φορέα διαχείρισης των απορριµµάτων στην Κρήτη, 

του ΕΣΔΑΚ.  

Αυτή η διαχρονική εµπειρία µου, που έξω από κάθε 

σκοπιµότητα συνδιαµόρφωσε και ολοκλήρωσε, µε τις 

προηγούµενες δηµοτικές αρχές και τα ΔΣ του ΦοΔΣΑ την 

εγκεκριµένη µελέτη για το εργοστάσιο µηχανικής διαλογής και 

κοµποστοποίησης του οργανικού, αποτελούν την προσωπική και 

πολιτική δέσµευση µου για τον τρόπο και το µοντέλο 

διαχείρισης των απορριµµάτων στην Κρήτη. 

Τόσο ο Περιφερειακός Σχεδιασµός όσο και οι µικροτοπικές 

ιδιαιτερότητες του νησιού, µα πάνω από όλα, η σύγχρονη 

αντίληψη για την διαχείριση των απορριµµάτων, επιβάλλουν σε 



όλους µας να µείνουµε πιστοί στο εγκεκριµένο σχέδιο για την 

Κρήτη, το οποίο συνδιαµορφώσαµε, µακριά από µεθόδους 

καύσης ή θερµικής επεξεργασίας. 

Σε µια µεταβατική διοικητική περίοδο µέχρι την ενοποίηση των 

ΦοΔΣΑ σε επίπεδο Κρήτης, η νέα διοίκηση του ΕΣΔΑΚ, 

οφείλει να αναπτύξει στρατηγικές και να αποσβέσει χαµένο 

χρόνο και παθογένειες του παρελθόντος. Είµαστε εδώ, για να 

προτείνουµε λύσεις και να επισπεύσουµε διαδικασίες, πάντα σε 

συνεργασία µε την αυτοδιοίκηση των δύο βαθµών, µε γνώµονα 

το κοινωνικό και περιβαλλοντικό συµφέρον. 

• Η πρόληψη στην παραγωγή απορριµµάτων 

• Η ορθολογική διαχείρισή τους 

• Η ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή 

• Η βελτιστοποίηση των τεχνολογικών λύσεων που θα 

εφαρµόσουµε 

• Η µεγιστοποίηση του οικονοµικού οφέλους 

• Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 

• Η αξιοποίηση του στελεχιακού µας δυναµικού 

• Η συµµετοχή µας στον ευρωπαϊκό δρόµο για τα µηδενικά 

απόβλητα στην τελική ταφή, 

όλα αυτά είναι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις, για την 

επίτευξη του στόχου µιας ορθολογικής και αειφόρου 

διαχείρισης των απορριµµάτων στο νησί µας.  

Πολιτική όµως, που πρέπει και απαιτεί λύσεις, σε ζητήµατα 

υποδοµών, εγκαταστάσεων, µέσων, χωροθετήσεων και 

ζητηµάτων που διαχρονικά µένουν άλυτα, παρά τις όποιες 

προσπάθειες. Η πολιτεία, οι δήµοι, η περιφέρεια, δηλαδή 

εµείς, όλοι µαζί, πρέπει να αναζητήσουµε διεξόδους, να 



επιδιώξουµε ρήξεις, να απαιτήσουµε και να αναζητήσουµε 

χρηµατοδοτήσεις, να απαντήσουµε στα διαχρονικά ελλείµµατα. 

Ο δρόµος είναι µακρύς, επίπονος, µη αρεστός. Πρέπει όµως 

να τον περπατήσουµε. Πρέπει στο διάβα του, να αναζητήσουµε 

και να αποδώσουµε στην κοινωνία τα οφέλη που της 

οφείλουµε, και µάλιστα πολλαπλασιαστικά. 

Η εµπειρία του παρελθόντος, η αξιοποίηση των καλών 

πρακτικών και η αναζήτηση των καινοτόµων δράσεων, µπορούν 

να συµβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Οι εθνικές, αλλά 

κυρίως οι ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν δώσει αξιόπιστες 

λύσεις αλλού, ίσως πρέπει να ανοίξουν τους δικούς µας 

ορίζοντες για νέες προοπτικές. 

Είµαστε έτοιµοι, προετοιµασµένοι, µε έργο που οριοθετεί και 

εγγυάται την µελλοντική µας πορεία. 
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