
 

 

ΠΡΟΣΑΗ της ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΠΟΛΙΣΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ ΙΙ 

–Γηα λα βάιινπκε ηέινο ζην πνιηηηθό θαη ζθαλδαιώδεο αδηέμνδν, πνπ δελ ζηεξείηε 
πνιηηηθώλ θαη πηζαλόλ πνηληθώλ επζπλώλ , πος ενδεσομένυρ αποππέοςν με βάζη ηο 

ιζσύον νομοθεηικό πλαίζιο, αν διαπιζηυθεί όηι ςπάπσοςν ηέηοιερ, από ππάξειρ ή παπαλείτειρ 

ηυν απμοδίυν, ππώην Πεξηθεξεηάξρε, λπλ Ννκάξρε θαη ησλ δεκάξρσλ Κξαληδίνπ θαη 
Εξκηόλεο, ζέινπκε λα ζπκβάιινπκε ζηελ έμνδν από ην επηθίλδπλν  ηέικα. Άκεζνο 
ζηόρνο δελ πξέπεη λα είλαη πνηνο θηαίεη πεξηζζόηεξν, πνηνο  ζα παξαηηεζεί ή πνηνο 
ζα πάεη θπιαθή, αιιά πσο ζα πξνθπιάμνπκε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία καο από 
κε αλαζηξέςηκε θαηαζηξνθή . 

Σν αδηέμνδν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί είλαη απνηέιεζκα ηεο ηπθιήο ππνηαγήο ζηα 

θειεύζκαηα ηνπ αλεύζπλνπ Πεξηθεξεηάξρε, από Ννκάξρεο θαη Δεκάξρνπο όιεο ηεο 

πεξηθέξεηαο. Με ηελ δήζελ < ιύζε > ηνπ δεκαηνπνηεηή, γηα λα απνθύγνπκε δήζελ ηα 

πξόζηηκα ηεο Ε.Ε. κε βάζε κηα δήζελ κειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ θαη κε 

βάζε όηη όιεο νη ρσκαηεξέο έρνπλ θιείζεη, θηάζακε ζε κηα θαηαζηξνθηθή θαηάζηαζε 

λα πεξηκέλνπκε, αλ θαη εθ όζνλ ιεηηνπξγήζεη ν δεκαηνπνηεηήο λα παξάμεη επηθίλδπλα 

δέκαηα, λα κνιύλεη ην ήδε πξνβιεκαηηθό ιίγν λεξό καο θαη ηνλ αέξα πνπ 

αλαπλένπκε. Να θαηαζηξέςεη ηελ Γή καο πνπ πξέπεη λα ζέινπκε λα θαιιηεξγνύκε 

κέρξηο όηνπ δεκηνπξγεζεί ν παξαιήπηεο, έλα ΚΔΑΤ ( πξνϋπόζεζε γηα πξόγξακκα 

αλαθύθισζεο ) θαη  έλα  ( ΥΤΣΤ ) γηα ηα ππόινηπα κε αλαθπθιώζηκα πιηθά ε 

εξγνζηάζην θαύζεο όπσο άξρηζε λα ιέεη ηώξα ν ηέσο Πεξηθεξεηάξρεο. 

Αληί λα πεξηκέλνπκε κέρξη ηελ αξρή ηεο < κε ιύζεο > ελώ δίπια καο θαίγνληαη 

αλεμέιεγθηα νη αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο πνπ νη δήκαξρνη καο έρνπλ δήζελ θιείζεη. 

ΠΡΟΣΔΊΝΟΤΜΔ : 

1. Αιιαγή ρξήζεο ηνπ δεκαηνπνηεηή θαη επαλαθνξά ηνπ ζηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηνπ, δειαδή παθεηάξηζκα από αλαθπθιώζηκα πιηθά α) ραξηί β) 

πιαζηηθό γ) αινπκίλην. 

2. Καηαζθεπή ζηεγάζηξνπ γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ 

πξηλ θαη κεηά ηελ δεκαηνπνίεζε. 

3. Εμαζθάιηζε πξνγξάκκαηνο αλαθύθισζεο γηα ηνπο Δήκνπο Κξαληδίνπ θαη 

Εξκηόλεο θαη εμαίξεζε, όπσο ηζρύεη θαη γηα ηνπο Δήκνπο Αζθιεπηείνπ θαη 

Επηδαύξνπ θαη άκεζε εθαξκνγή ηνπ. 

4. Αλάινγα κε ηελ κέζνδν ζπιινγήο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, ίζσο θαηαζθεπή 

ηκάληα δηαινγήο δίπια ζην δεκαηνπνηεηή 

5. Ακεζε κέξηκλα γηα κηα ζέζε ΥΤΣΤ πξνθεηκέλνπ λα δερηεί ηα ππόινηπα κε 

αλαθπθιώζηκα πιηθά. 

6. Ακεζε κέξηκλα γηα ηειηθό θαη πξαγκαηηθό θιείζηκν θαη ησλ ηεζζάξσλ ΥΑΔΑ 

θαη απνθαηάζηαζε ηνπο.  

Η πξόηαζή καο είλαη πινπνηήζηκε, κπνξεί λα μεθηλήζεη ακέζσο, δελ έρεη 

πεξηβαιινληηθό θόζηνο, αμηνπνηεί αθόκα ηνλ < θαθώο θείκελν > δεκαηνπνηεηή, 



θαη αλνίγεη ηνλ δξόκν ζηελ αλαθύθισζε ρσξίο λα δεκηνπξγεί εκπόδην ζηελ 

όπνηα ηειηθή ιύζε Ννκνύ ε Πεξηθέξεηαο κε βάζε πάληα ηελ αλαθύθισζε, 

θνκπνζηνπνίεζε . 

εκεηώζεηο : 

1. Ο δεκαηνπνηεηήο είλαη πξνεηνηκαζκέλνο ζύκθσλα κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία γηα 

δεκαηνπνίεζε ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ πιηθώλ κε δηαθόπηε επηινγήο. 

2. Αλάινγα κε ην ρξνλνδηάγξακκα δηάζεζεο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνθύιαμή ηνπο από θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

3. Οη Δήκνη Αζθιεπηείνπ θαη Επηδαύξνπ, εμαζθάιηζαλ θαζ εμαίξεζε ην πξόγξακκα 

αλαθύθισζεο κε πνιύ ζεηηθά απνηειέζκαηα ( 130 ηόλνπο αλαθ. Τιηθνύ ζε έλα ηεηξάκελν, ήηνη 

50 % ηνπ όινπ, δειαδή πνιύ πςειό γηα κηα θαζαξά αγξνηηθή πεξηνρή ). Η Ειιεληθή Εηαηξία 

Αλαθύθισζεο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ηδηαίηεξε αλαγθαηόηεηα γηα κηα πνιύ πξνβιεκαηηθή 

πεξίπησζε, ζύκαηα ηεο νπνίαο δελ πξέπεη λα ζέινπκε λα είκαζηε.  

4. Αλάινγα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθύθισζεο, κε ηέζζεξηο δειαδή θάδνπο ( 

ραξηί, γπαιί, πιαζηηθό, αινπκίλην ) ε ηνλ κπιε θάδν γηα όια απηά καδί. ηελ πξώηε 

πεξίπησζε δελ ζα είλαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή ηκάληα αθνύ ηα πιηθά ζα έξρνληαη ήδε 

δηαρσξηζκέλα. 

5. Σν ππόινηπν θνξηίν ζα είλαη απαιιαγκέλν από επηθίλδπλα θαη γηα αλάθιεμε  πιηθά θαη είλαη 

δπλαηόλ λα απνζεθεπζεί ρσξίο ηνλ ζεκεξηλό θίλδπλν θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα 

επηζπεπηεί ε εμαζθάιηζε θαηάιιεινπ ρώξνπ ππνδνρήο  ΥΤΣΤ. 

6. Επθαηξία λα θιείζνπλ ακέζσο νη επηθίλδπλεο ρσκαηεξέο όπσο θαθώο θαη ςεπδώο είραλ 

δειώζεη νη Δεκνηηθέο καο Αξρέο θαη λα απνθαηαζηαζεί ν πεξηβάιινλ ρώξνο  ζύκθσλα κε ηελ 

Ννκνζεζία. 

7. ΚΟΣΟ: Αλ ζέιεηε λα κεηξήζεηε ην < θόζηνο > θάληε ην θαη αθαηξέζηε όηη πξνθύςεη από ην 

πξαγκαηηθό ζπλ ην πεξηβαιινληηθό ζπλ ην άκεζν θόζηνο ζηελ πγεία καο, έηζη όπσο ην 

πξνβιέπεη ε κειέηε Πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Σν ππόινηπν, όζν θαη αλ είλαη, είλαη 

ΚΕΡΔΟ γηα όινπο καο.  

 

Πεξηβαιινληηθό σκαηείν  
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