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Πρόγραµµα Aνακύκλωσης στην Αίγινα (2004-2006) 
Του Ηλία Μεσσίνα  
 
O Ηλίας Μεσσίνας είναι αρχιτέκτονας, ∆ρ. Χωροταξίας ΕΜΠ και υποψ. διπλ. 
M.Sc. Περιβαλ. ΕΜΠ. 
 

Το απόγευµα της Τετάρτης 8 Μαρτίου 2006, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 
Αίγινας, πάρθηκε οµόφωνα µία ιστορικής σηµασίας απόφαση για την Αίγινα. Η 
απόφαση αριθµός 22/2006 αναφερόταν στην ένταξη του ∆ήµου Αίγινας σε 
πρόγραµµα ανακύκλωσης. Το ιστορικό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καταγράφηκε ως 
εξής1: 

«Σήµερα 8 Μαρτίου 2006 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 µµ συνήλθε σε 
δηµόσια Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κτίριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγ. 
Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την µε ηµεροµηνία 2 
Μαρτίου 2006 τρίτη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ζήση 
Χροναίου η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 95 του ∆ΚΚ 
επειδή οι Συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που είχαν ορισθεί αρχικά για την 
22α Φεβρουαρίου 2006 και εν συνεχεία για την 1η Μαρτίου 2006, µαταιώθηκαν από 
έλλειψη απαρτίας. Ο Γραµµατέας ανέγνωσε τον κατάλογο των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων και ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε 
παρόντες 17 και απόντες 6 ∆ηµοτικούς Συµβούλους [...]. 

Θέµα 7ο. Εισηγούµενος ο κ. Πρόεδρος το 7ο θέµα της ηµερίσιας διάταξης 
ανακοίνωσε προς το Σώµα το µε ηµεροµηνία 27.12.2005 έγγραφο της Ελληνικής 
Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) µε θέµα «ένταξη του 
∆ήµου σε πρόγραµµα ανακύκλωσης» το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο στις 
18.1.2006 µε αριθ. πρωτ. 599 και µε το οποίο εν κατακλείδι προτείνεται να εκφραστεί 
η βούληση του ∆ήµου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για ένταξη σε 
πρόγραµµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας 
(ανακύκλωση) σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που θεσπίζει ο Ν.2939/2001 και σε 
δεύτερο στάδιο ή ταυτοχρόνως να υπογραφεί Σύµβαση συνεργασίας µε την εταιρεία 
αυτή προκειµένου να εφαρµοστεί το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ηλία Μεσσίνα, ο οποίος έχει ασχοληθεί ειδικότερα 
και ιδίας θελήσεώς του µε το θέµα της ανακύκλωσης, προκειµένου να µεταφέρει τις 
γνώσεις του και την εµπειρία του επί του θέµατος της ανακύκλωσης. Το Συµβούλιο 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και τις πληροφορίες που παρείχε ο κ. 
Ηλίας Μεσσίνας σχετικά µε τη λειτουργία της αιτούσης Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. της οποίας 
διευκρινίζει ότι δεν είναι εκπρόσωπος. Ότι η εναλλακτική διαχείριση των 
απορριµάτων είναι πλέον νόµος και είναι υποχρεωτική η εφαρµογή του τόσο από τον 
∆ήµο όσο και από τους πολίτες και η µη τήρησή του επιφέρει πρόστιµα από το 
Κράτος σε βάρος του ∆ήµου και των πολιτών [...]. Την ενηµέρωση εκ µέρους του κ. 
∆ηµάρχου για τις επαφές που είχε µε εκπρόσωπο της αιτούσης εταιρείας, το ότι ο 
∆ήµος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία είναι πράγµατι υποχρεωµένος να 
ενταχθεί σε πρόγραµµα ανακύκλωσης. Την τοποθέτησή του ότι η ένταξη σε 
πρόγραµµα ανακύκλωσης θα είναι προς όφελος του ∆ήµου και την εισήγησή του για 
οµόφωνη ψήφιση του θέµατος, εάν τούτο είναι δυνατόν [...]. Την τοποθέτηση του 
Αντιδηµάρχου κ. Κων/τίνου Καλοκέντη ότι εφόσον η Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. δεν είναι η 
µοναδική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο θέµα της ανακύκλωσης δεν µπορεί το 
Συµβούλιο να κάνει απευθείας ανάθεση διότι δεν επιτρέπεται από την νοµοθεσία. 
Κατά τη γνώµη του πρέπει να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος να έρθουν και άλλες 
εταιρείες και να εξεταστούν και άλλες προτάσεις [...]. Μετά από συζήτηση το 
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∆ηµοτικό Συµβούλιο ψήφισε οµόφωνα µε 16 παριστάµενα µέλη την ένταξη του 
∆ήµου Αίγινας σε πρόγραµµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των αποβλήτων 
συσκευασίας (ανακύκλωση) σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που θεσπίζει ο 
Ν.2939/2001 [...]». Εξουσιοδοτήθηκε δε ο ∆ήµαρχος για τις περαιτέρω απαιτούµενες 
ενέργειες. 

Στη συνέχεια, για λογαριασµό του ∆ήµου έθεσα την τοποθέτηση του κ. 
Καλοκέντη στην αρµόδια διεύθυνση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.2, το Γραφείο Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Γ.Ε.∆.Σ.Α.Π.), η οποία µε 
έγγραφο3 του διευθυντή της κ. Γ. Μανούρη, απάντησε ως εξής: «Το σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε., σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο φάκελο, 
προβλέπεται να υλοποιήσει σταδιακά σε πανελλαδική κλίµακα τα απαιτούµενα έργα, 
που περιλαµβάνουν σύστηµα διαλογής στην πηγή των υλικών στόχων (χαρτί, 
πλαστικό, µέταλλα, γυαλί), συλλογής και µεταφοράς τους στα κέντρα διαλογής και 
τελικά αξιοποίησης των υλικών. Βάσει των προαναφεροµένων, ο ∆ήµος Αίγινας έχει 
την υποχρέωση να συνεργασθεί µε το εγκεκριµένο σύστηµα της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. για 
την εναλλακτική διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας, υπογράφοντας 
σχετική σύµβαση συνεργασίας µε το σύστηµα, και ως εκ τούτου, όπως είναι εξάλλου 
προφανές, δεν πρέπει να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
ανάδειξη φορέα». 
 Μέχρι την ηµέρα που γραφόταν αυτό το κείµενο το θέµα τέθηκε ξανά για 
συζήτηση και έγκριση υπογραφής σύµβασης µε την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο της 3 Απριλίου 2006 εκτός ηµερίσιας διάταξης. Μετά από θετική 
εισήγηση του ∆ηµάρχου ∆. Μούρτζη και του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Ζ. Χροναίου και εισήγησή µου, ψηφίστηκε 11 υπέρ και 4 κατά και το θέµα 
αναβλήθηκε για ένα επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η ανακύκλωση πήρε µία 
αναβολή. 
 

Μέχρι και σήµερα η διαχείριση των απορριµάτων της Αίγινας ακολουθεί µία 
φθίνουσα πορεία που χαρατηρίζεται από την απάθεια, την αµέλεια, την άγνοια, την 
κακοδιαχείριση και την σχεδόν πλήρη αποχή των πολιτών από τον οποιοδήποτε 
ουσιαστικό διάλογο και λύση. Επίσης, από πλευράς του ∆ήµου, τα συνεργεία 
καθαριότητας αποτελούν µέσον ρουσφετολογίας, µεταθέσεων σε θέσεις γραφείου, 
κακής οικονοµικής διαχείρισης και καθυστέρησης µισθών, συνθηκών εργασίας που 
αγγίζουν τα όρια χωρών του Τρίτου Κόσµου (στο Σταθµό Μεταφόρτωσης δεν 
υπάρχουν ακόµη τουαλέτες για τους εργαζόµενους, ενώ θα έπρεπε να έχουν 
προβλεφθεί από τον κανονισµό λειτουργίας και ντους!). Οι πολίτες από την πλευρά 
τους, δείχνουν τον πολιτισµό4 τους ανάλογα µε τον αν θα διατηρήσουν το δρόµο ή τη 
γειτονιά τους καθαρή αφού περάσει το σκουπιδιάρικο, ή θα βγάλουν τη σακούλα µε 
τα σκουπίδια αµέσως µετά, για να την κρεµάσουν από κάποιο δέντρο ή µάντρα.  

Βέβαια, αν κοιτάξουµε το σύστηµα αποκοµιδής των απορριµάτων της 
Αίγινας, αυτοί που τελικά είναι οι µεγαλύτεροι χαµένοι – εκτός βέβαια από τους 
πολίτες που, στην κυριολεξία, ζούµε µέσα στα σκουπίδια κατά περιόδους – είναι οι 
εργάτες του ∆ήµου. Οι υπάλλοι της καθαριότητας που εργάζονται κάτω από 
απάνθρωπες σχεδόν συνθήκες: µε εξοπλισµό που δεν συντηρείται σωστά και έχει 
συνεχώς προβλήµατα, µε µειωµένο προσωπικό, διότι µεγάλο ποσοστό των 
υπαλλήλων κάθονται σε κάποια υπηρεσία του ∆ήµου µε απόσπαση, ή διότι δεν 
έγιναν προσλήψεις έγκαιρα από το ∆ήµο. Επίσης, οι υπάλληλοι του ∆ήµου 
βρίσκονται αντιµέτωποι µε την αχαρακτήριστη συµπεριφορά ορισµένων πολιτών, 
καθώς χωρίς καµµία υποστήριξη από ∆ηµοτική αστυνοµία – η οποία δεν υφίσταται 
στην Αίγινα - για την εφαρµογή του κανονισµού καθαριότητας από τους πολίτες, 
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στην κυριολεξία γίνονται υπηρέτες του καθενός. Θα αναφέρω ένα περιστατικό όπου 
υπάλληλος καθαριότητας πήγε να µαζέψει τις σακούλες σκουπιδιών έξω από µία 
µάντρα και ο ιδιοκτήτης του ζήτησε να του σκουπίσει και την αυλή του από τα φύλλα 
των δέντρων που πέφτουν από το δρόµο!5 Παρόλα ταύτα, όµως, οι υπάλληλοι 
καθαριότητας που απασχολούνται στην καθαριότητα και αποκοµιδή των 
απορριµάτων, καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες, κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες, 
για να καταφέρουν το ακατόρθωτο. Ενώ, εργάζονται συχνά µέσα στην κάπνα – 
γεµάτη καρκινογόνες διοξίνες6 – που απελευθερώνουν τα απορρίµατα, όπως 
κλαδέµατα, µπάζα, ξύλα, στρώµατα, έπιπλά, ελαστικά αυτοκινήτων, κ.α. – που 
καίγονται κάθε τόσο στη µάντρα του Σταθµού Μεταφόρτωσης στη Σκοτεινή, µε την 
ανοχή του ∆ήµου.  

Αλλά και από πλευράς των πολιτών, δεν διευκολύνεται η οµαλή λειτουργία 
της καθαριότητας και της αποκοµιδής των σκουπιδιών: δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
που πολίτες σταθµεύουν µπροστά σε κάδο, µε αποτέλεσµα το συνεργείο να πρέπει να 
τον αδειάσει µε τα χέρια ή να τον αφήσει γεµάτο να ξεχυλίζει. Επίσης, περιπτώσεις 
πολιτών που ζήτησαν την αποµάκρυνση κάδου από το δρόµο τους και όταν ο ∆ήµος 
δεν το έπραξε αµέσως, οι κάδοι αυτοί βρέθηκαν πεταµένοι στη θάλασσα! ∆εν είναι, 
επίσης, λίγες οι περιπτώσεις – µάλλον είναι ο κανόνας - που οι πολίτες αφήνουν τη 
σακούλα µε τα σκουπίδια τους στο δρόµο, χωρίς να νοιάζονται για τον γείτονα, για 
την γενικότερη καθαριότητα του δρόµου και της γειτονιάς, όταν το σκουπιδιάρικο 
έχει µόλις περάσει και πρόκειται να περάσει πάλι την επόµενη µέρα7. ∆εν είναι λίγες, 
επίσης, οι περιπτώσεις, που πολίτες έρχονται το σαββατοκύριακο στην Αίγινα, όταν 
πλησιάζει το καλοκαίρι και χωρίς να ενηµερώσουν, ούτε να ειδοποιήσουν το ∆ήµο, 
αδειάζουν στο δρόµο ό,τι σαβούρα έχουν µαζέψει στην αποθήκη τους, έχοντας την 
απαίτηση να τα πάρει ο ∆ήµος – παρόλο που έχουν γίνει προσπάθειες ενηµέρωσης 
από τον τύπο8. Στην περίπτωση αυτή, ο Κανονισµός Καθαριότητας9 το προβλέπει 
ρητά, ότι πέρα από τα οικιακά απορρίµατα που είναι ευθύνη του ∆ήµου, όλα τα άλλα 
– περιλαµβανοµένων των επίπλων, των κλαδεµάτων και των οικιακών συσκευών - 
είναι ευθύνη των πολιτών10. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται µεγάλο πρόστιµο. 
Όµως, ποιός θα το επιβάλει το πρόστιµο, όταν δεν υπάρχει ∆ηµοτική Αστυνοµία; 
Τελικά το συνεργείο του ∆ήµου αναγκάζεται να µαζέψει ό,τι έχει πετάξει ο κάθε 
πολίτης στο δρόµο, είτε προβλέπεται από τον Κανονισµό Καθαριότητας είτε όχι. 

Τέλος, ο ∆ήµος καταβάλει υπέρογκα ποσά για την καθηµερινή µεταφορά των 
απορριµάτων του νησιού µε τα πλοία, για τη διαδροµή µέχρι το Χ.Υ.Τ.Α. Άνω 
Λιοσίων και τέλος για τη χρήση του Χ.Υ.Τ.Α. ο οποίος πρόκειται σύντοµα να τεθεί 
εκτός λειτουργίας λόγω υπερκορεσµού, ως αποτέλεσµα µέχρι τούδε κακής 
διαχείρισης και πολιτικής στην αποκοµιδή των απορριµάτων σε επίπεδο 
λεκανοπεδίου, αλλά και εθνικό11.  

Αυτή ήταν η εικόνα που αντίκρυσα στην Αίγινα και που άρχισε να µου γίνεται 
αντιληπτή µιλώντας µε τους εργάτες καθαριότητας και τον πρώην Πρόεδρο του 
Σωµατείου Εργατουπαλλήλων του ∆ήµου Αίγινας, Σταµάτη Κατσόρχη12. 

Το Σεπτέµβριο του 2004, κλείνοντας ένα χρόνο στην Αίγινα και βλέποντας 
αυτό το χάλι, αποφάσισα να ενεργοποιηθώ στο θέµα των απορριµάτων. Ως µέλος της 
Εφορευτικής Επιτροπής του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Αίγινας, πήρα την 
πρωτοβουλία να γίνει µία συνάντηση µεταξύ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Συλλόγου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου Εργατουπαλλήλων ∆ήµου 
Αίγινας. Στόχος της συνάντησης ήταν να ανταλλάξουµε σκέψεις και απόψεις και να 
δούµε από κοινού πώς θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των 
απορριµάτων. Στις δύο συναντήσεις που έγιναν ξεκίνησε ένας επικοδοµητικός 
διάλογος και µία άτυπη συνεργασία που ολοκληρώθηκε µε µία σειρά προτάσεων από 
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το Σύλλογο προς το ∆ήµο Αίγινας µε τίτλο «Προτάσεις για την Καλύτερη ∆ιαχείριση 
των Σκουπιδιών της Αίγινας» τις οποίες συνέταξα το Νοέµβριο 2004 και τις οποίες 
κατέθεσα στο ∆ήµο13 υπόψιν του ∆ηµάρχου ∆. Μούρτζη και των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων καθαριότητας του ∆ήµου Αίγινας Ε. Λάζαρο και Ν. Κορναράκη. Στις 19 
σελίδες της η έκθεση προσπάθησε να δει το πρόβληµα των απορριµάτων σφαιρικά 
και να προτείνει απλές αλλά ουσιαστικές λύσεις, µεταξύ των οποίων και τη 
συνεργασία µε εγκεκριµένο φορέα για την εναλλακτική διαχείριση των απορριµάτων, 
όπως ορίζει ο νόµος Ν.2939/01. 

Το Νοέµβριο 2004, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκηση κοινοποίησε έγγραφό της14 µε θέµα «Ανοιχτή Επιστολή της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. σε όλους τους αρµόδιους φορείς για τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων ‘∆ιαχείριση απορριµάτων: ώρα µηδέν’» στην 
οποία καταλήγουν: «Νοµίζουµε ότι µία ξεκάθαρη απάντηση την οφείλει [η 
Κ.Ε.∆.Κ.Ε.15], όχι µόνο σε µας αλλά και σε εσάς αλλά και σε όλους τους Έλληνες 
πολίτες που πληρώνουν το κόστος µιάς ανακύκλωσης που δεν γίνεται». 

Τον Απρίλιο 2005, η Ένωση Εργατουπαλλήλων ∆ήµου Αίγινας κοινοποίησε 
έγγραφό της16 µε θέµα «Εισηγητική Πρόταση για τη ∆ιαχείριση των Απορριµάτων» 
στην οποία αναφέρουν αναφέρουν µεταξύ άλλων: «Η παρακάτων πρόταση έχει 
καθαρά µοναδικό στόχο να θέσει κάποιους προβληµατισµούς σχετικά µε τη 
διαχείριση των απορριµάτων στο νησί µας. [...] Η υλοποίηση της παρακάτω 
πρότασης χρειάζεται τη στήριξη από το ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αίγινας, καθώς και από τους ίδιους τους κατοίκους, τους επαγγελµατίες και τα 
σωµατεία της Αίγινας. Καλύτερη διαχείριση των απορριµάτων του νησιού 
συνεπάγεται άµεσα οικονοµικά οφέλη για το ∆ήµο και τους κατοίκους του νησιού, 
νέες θέσεις εργασίας, καλύτερη ποιότητα ζωής στις γειτονιές, καλύτερη εντύπωση 
στον επισκέπτη προς όφελος του τουρισµού». 

Για τους επόµενους 18 µήνες µία σειρά από δηµοσιεύσεις µου στον τοπικό 
τύπο17 και τον τύπο του Αργοσαρωνικού18, είχαν σκοπό να ενηµερωθεί ο κόσµος για 
το θέµα και να ευαισθητοποιηθεί ώστε να συµβάλει στην επίλυσή του, 
συµµετέχοντας ενεργά στη διαλογή των απορριµάτων στην πηγή (δηλ. στο σπίτι) και 
την αξιοποίηση των λίγων, αλλά ουσιαστικών, φορέων που ανακύκλωναν στην 
Αίγινα - πχ. το Σούπερ Μάρκετ Dia που συλλέγει και ανακυκλώνει χαρτί19.  

Με την πλήρωση του έτους 2005, η ανακύκλωση των απορριµάτων έγινε 
πλεόν υποχρεωτική σε ολόκληρη τη χώρα. Οι προτάσεις που έκανα µέχρι τότε προς 
το ∆ήµο και τους πολίτες ως προτάσεις «καλή θελήσεως» ήταν πιά προτάσεις 
υποχρεωτικής ένταξης σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 
συσκευασίας, καθώς η ανακύκλωση από τις 31/12/2005 ήταν πλέον υποχρεωτική 
βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 94/62 και του νόµου Ν. 2939/0120. 

Σύµφωνα µε το νόµο Ν.293921 «η εναλλακτική διαχείριση των δηµοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οργανώνεται από τους υπόχρεους φορείς των αποβλήτων 
(∆ήµους ή Κοινότητες κλπ) και τους διαχειριστές συσκευασιών (συστήµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης)». Μάλιστα,  ως ποσοτικούς στόχους ο νόµος22 ορίζει ότι 
«µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2005 πρέπει να αξιοποιείται τουλάχιστον το 50% κατά 
βάρος των αποβλήτων συσκευασίας µε ανώτατο όριο το 65%. Μετά την ηµεροµηνία 
αυτή το ποσοστό αξιοποίησης και ανακύκλωσης καθορίζετα σύµφωνα µε την 
Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΚ23. Μη τήρηση του νόµου έπεται σοβαρές ποινικές 
κυρώσεις όπως ορίζει ο νόµος 2939 προστίµων και φυλάκισης των υπευθύνων 
συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α., που έχουν νοµική ευθύνη για την τήρηση των 
διατάξεων του παρόντος νόµου».  
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Όσον αφορά στην Ε.Ε.Α.Α, δηλαδή, στον φορέα υλοποίησης του 
προγράµµατος ανακύκλωσης συσκευασιών. Το 2001 ιδρύθηκε Εθνικός Οργανισµός 
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.)24 και έγινε η 
υποχρεωτική η εναλλακτική διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας για 
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που θα οργανώνεται από 
διαχειριστές συσκευασιών (συστήµατα ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης) σε συνεργασία µε τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων. Η 
Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. έλαβε έγκριση του Συστήµατος Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
(Σ.Σ.Ε.∆. – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)25 και θεωρείται ο εθνικός φορέας για τη διαχείριση 
των απορριµάτων. Οι ∆ήµοι είναι υποχρεωµένοι να συνεργάζονται µε την Ε.Ε.Α.Α. 
για να ενταχθούν σε πρόγραµµα ανακύκλωσης. Η δραστηριότητα της Ε.Ε.Α.Α. 
χρηµατοδοτείται από τις εταιρείες που βάσει του νόµου 2393/01 είναι υποχρεωµένες 
να συλλέγουν και να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες των προϊόντων τους (σούπερ 
µάρκετ, αναψυκτικά, τρόφιµα, κλπ) βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»26. Η 
Ε.Ε.Α.Α. υποστηρίζει και χρηµατοδοτεί τα προγράµµατα ανακύκλωσης των Ο.Τ.Α. 
µε εξοπλισµό και ενηµέρωση των πολιτών και δηµιουργεί Κέντρα ∆ιαλογής 
Απορριµάτων για την απορρόφηση των αποβλήτων συσκευασίας.  

Το πρόγραµµα ανακύκλωσης στην Αίγινα, το οποίο προβλέπεται να ξεκινήσει 
το καλοκαίρι του 2006, περιλαµβάνει την τοποθέτηση ειδικών (µπλε) κάδων για τις 
συσκευασίες που θα ανακυκλώνονται, δηλαδή τα χαρτιά, χαρτόνια, πλαστικά 
µπουκάλια, γυάλινα, κονσέρβες και τενεκεδάκια. Οι υπάρχοντες κάδοι του ∆ήµου θα 
παραµείνουν και εκεί θα πετάµε εµείς οι πολίτες όλα τα υπόλοιπα απορρίµατα – ότι 
δεν ανακυκλώνεται. Οι συσκευασίες, που θα αποτελούν περίπου το 35% των 
απορριµάτων, θα µεταφέρονται για ανακύκλωση στο Κέντρο ∆ιαλογής του 
Ασπρόπυργου. Τα υπόλοιπα 65% θα µεταφέρονται ακόµη στον Χ.Υ.Τ.Α. στα Α. 
Λιόσια, παρόλο που η λειτουργία του έχει ηµεροµηνία λήξης. 

Η απόφαση να ενταχθεί ο ∆ήµος σε πρόγραµµα ανακύκλωσης δεν σταµατάει 
στις συσκευασίες, που αποτελούν µόνο ένα 35% των απορριµάτων. Εξετάζοντας το 
θέµα πιό ολιστικά, βλέπουµε ότι ο ∆ήµος κάνει απλώς το πρώτο βήµα, ενώ πρέπει να 
ακολουθήσουν – υποχρεωτικά – και άλλα.  

(α) Όσον αφορά στην κοµποστοποίηση οργανικών αποβλήτων, τα οποία 
αποτελούν το 40-50% των οικιακών απορριµάτων27, ήδη ψηφίστηκε νόµος για τη 
µείωση της διάθεσης των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων (δηλαδή των 
οικιακών οργανικών απορριµάτων) στους Χ.Υ.Τ.Α.28. Με βάση το νόµο αυτό 
προβλέπεται µείωση των οικιακών απορριµάτων µέχρι και 75%. ∆ηλαδή, η οικιακή ή 
δηµοτική κοµποστοποίηση είναι, βάσει του νόµου, υποχρεωτική. Στην Αίγινα η 
κοµποστοποίηση θα µειώσει τα απορρίµατα του νησιού κατά ένα επιπλέον 40%. 
Μονάδες κοµποστοποίησης λειτουργούν ήδη σε όλη την Ευρώπη. Στην Κεφαλονιά, 
για παράδειγµα, λειτουργεί ιδιωτική µονάδα κοµποστοποίησης φυκιών29. Στην 
Ευρώπη λειτουργούν µονάδες κοµποστοποίησης κλαδεµάτων, φυκιών και οικιακών 
απορριµάτων, από τις οποίες παράγεται φυσικό λίπασµα και ηλεκτρική ενέργεια30. 

Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η προσπάθεια δηµιουργίας θεσµού 
κοµποστοποίησης στην Αίγινα. Στην πρώτη «Εβδοµάδα Οικολογίας στην Αίγινα» και 
για ένα διάστηµα δώδεκα µηνών κληρώθηκαν στην Αίγινα 20 κάδοι οικιακής 
κοµποστοποίησης. Οι κάδοι αυτοί συνέβαλαν µε ένα µικρό αλλά ουσιαστικό ποσοστό 
στη µείωση των απορριµάτων της Αίγινας. Πολλά νοικοκυριά ανακάλυψαν το πόσο 
εύκολο είναι να µειώσουµε τον όγκο των σκουπιδιών µας, όταν συµµετέχουµε ενεργά 
στην εναλλακτική διαχείρισή τους. 

(β) Εκτός από την ανακύκλωση των συσκευασιών και την κοµποστοποίηση 
των οργανικών αποβλήτων ο νόµος πλέον υποχρεώνει τους ∆ήµους να συνεργαστούν 
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και µε όλα τα εγκεκριµένα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. συστήµατα διαχείρισης 
απορριµάτων, για τα ελαστικά αυτοκινήτων, τα λάδια, τα ορυκτέλαια, τον ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, τις µπαταρίες και – σύντοµα - τα µπάζα (υπάρχει σχέδιο 
νόµου που αναµένεται να ψηφιστεί σύντοµα). Μη εναρµόνιση µε τις νόµιµες πλέον 
διαδικασίες, θα σηµαίνει πρόστιµα προς το ∆ήµο, τα οποία θα εποµιστούµε εµείς οι 
πολίτες. Αν κάποιος έχει ενδιασµούς µε τον ισχυρισµό αυτό, ας δει τι κάνει η 
ρυπογόνα ∆ΕΗ: µε στόχο να εναρµονιστεί µε τις δεσµεύσεις της χώρας µας απέναντι 
στα όρια που θέτει το Πρωτόκολλο του Κιότο31, στις εκποµπές των αερίων του 
θερµοκηπίου (πχ. διοξείδιο του άνθρακα), ξοδεύει µεγάλα ποσά στην αγορά 
δικαιωµάτων ρύπων από άλλες, λιγότερο ρυπογόνες, χώρες και βιοµηχανίες. Έτσι, η 
∆ΕΗ όχι µόνο δεν δηµιουργεί τις υποδοµές και τις επενδύσεις στη χώρα µας για 
ενεργειακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα και την αύξηση στη χρήση των 
ήπιων µορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά αντιθέτως, ξοδεύει τα 
χρήµατά µας σε άλλες χώρες. 

Ο δρόµος για να µπει η Αίγινα σε τροχιά σύγχρονων υποδοµών, όπως είναι η 
εναλλακτική διαχείριση των απορριµάτων της είναι ακόµη µακρύς, αλλά το πρώτο 
βήµα γίνεται. Ένα άλλο βήµα που γίνεται αυτή την εποχή αφορά στο Πρόγραµµα 
RECORA32 το οποίο θα µεταφέρει στην Αίγινα τεχνογνωσία από την Ευρώπη µε 
στόχο την αξιοποίηση της βιοµάζας για την παραγωγή ήπιας µορφής ενέργειας 
(ηλεκτρισµό, θερµότητα, φυσικό λίπασµα). Το πρόγραµµα στην Αίγινα θα 
επικεντρωθεί, µεταξύ άλλων και στα φύκια, που κατακλίζουν τις παραλίες του 
νησιού, εξαιτίας του ευτροφισµού33 που παρατηρείται στον Σαρωνικό, µε 
αποτέλεσµα να αλλοιώνουν την εικόνα του νησιού και να αποτελούν σηµαντικό 
πρόβληµα για το νησί το καλοκαίρι. 

Για να πετύχει όµως ένα πρόγραµµα ανακύκλωσης, είναι αναγκαία η 
συµµετοχή και η υποστήριξή του από ευαισθητοποιηµένους, υπεύθυνους και 
ενεργούς πολίτες. Η «Εβδοµάδα Οικολογίας στην Αίγινα»34 πιστεύω ότι συνεισφέρει 
σηµαντικά στην πληροφόρηση και ενηµέρωση του κόσµου, ώστε να πετύχει το 
πρόγραµµα ανακύκλωσης στην Αίγινα µε τη συµµετοχή όλων, ∆ήµου και πολιτών. 
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