
Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της καθαριότητας

Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της καθαριότητας δεν είναι πρόβλημα ούτε ανικανότητας
ούτε και τεχνικό, είναι βαθύτατα πολιτικό: είναι η στρατηγική της ΕΕ και των Ελληνικών κυβερνήσεων, που
μεθοδικά μεταφέρουν υπηρεσίες στους δήμους και τώρα με τον διαβαθμιδικό δίνουν αρμοδιότητες και στις
Περιφερειακές  Αρχές,  χωρίς  χρηματοδότηση  και  χωρίς  το  απαραίτητο  προσωπικό,  υποβαθμίζοντας  και
απαξιώνοντας τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, με απώτερο σκοπό την ιδιωτικοποίηση.
Αυτή  η  στρατηγική  βρίσκει  διαχρονικά  σύμφωνες  και  όλες  τις  Περιφερειακές  Αρχές αλλά  και  όλες  τις
παρατάξεις,  που  το  παίζουν  δήθεν  «αυτοδιοικητικές»  αλλά  εφαρμόζουν  μέχρι  κεραίας  τις  πολιτικές  των
κομμάτων που τις στηρίζουν!
Έτσι, μεθοδικά προωθείται η άποψη ότι η ιδιωτικοποίηση είναι αναπόφευκτη για να λυθεί το πρόβλημα της
αποκομιδής και της καθαριότητας, μεθοδικά ντύνουν τις αντιλαϊκές πολιτικές τους με όμορφα λόγια, όπως
“κυκλική οικονομία, πληρώνω όσο πετάω” κ.α. Όμως, δεν μας λένε, τελικά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο;
Πόσο θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη για να χρηματοδοτηθεί αυτή η πολιτική;

Στη Ζάκυνθο έχουμε πλέον αποκτήσει πλούσια πείρα για το τί σημαίνει ιδιωτικοποίηση στην καθαριότητα:
1. Η ανακύκλωση  δεν  γίνεται  στο  ΚΔΑΥ,  καθώς  έχει  διαλυθεί,  ο  ιδιώτης  έχει  αποχωρήσει  και  τα

ανακυκλώσιμα φορτώνονται για Αγρίνιο χωρίς διαλογή! 
2. στο ΛΙΒΑ συνεχίζεται ασταμάτητα το νέο περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Τα δέματα σήμερα έχουν φτάσει

τους  80  χιλιάδες  τόνους.  Προέρχονται  από αρχική  δεματοποίηση  απορριμμάτων  χωρίς  διαλογή!… Ο
ιδιώτης  («Μεσόγειος»)  ισχυρίζεται  ότι  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  της  επεξεργασίας  των
απορριμμάτων που προσωρινά είχαν δεματοποιήθει.  Ανοίχτηκαν όλα τα δέματα και έγινε διαλογή. Ο
χώρος που ήταν διαθέσιμος  για την εναπόθεση των δεματοποιημένων υπολειμμάτων στον Λίβα δεν
επαρκούσε.  Ο  εργολάβος  έχει  καταλάβει  αναγκαστικά  και  χώρο  από  την  έκταση  στην  οποία  θα
κατασκευαστεί το νέο εργοστάσιο και ο ΧΥΤΥ.  Υπάρχει πρόβλημα για την κατασκευή της ΜΕΑ λόγο του
χώρου που καταλαμβάνουν τα παλιά  δέματα.  Η επικρατέστερη λύση είναι να ανοιχτεί κύτταρο που θα
αποθέτουν  τα  δεματά.  Εξετάζεται  και  η  λύση της  μεταφοράς  εκτός  νησιού  αλλά  δεν  υπάρχει  μέχρι
στιγμής κάτι συγκεκριμένο.Σήμερα η περιοχή του Λίβα συνεπώς έχει κορεστεί. Η δημοτική αρχή σχεδιάζει
να δημιουργήσει  νέο γήπεδο απόθεσης  δεμάτων.  Η σύμβαση για την ΜΕΑ δεν έχει  εγκριθεί  ακόμα.
Μοναδικός υποψήφιος είναι η «Μεσόγειος». Η διαδικασία βρίσκεται στην φάση όπου πρέπει να υπάρξει
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία θα επικυρώνει το αποτέλεσμα της επιτροπής
αξιολόγησης.  Στην  συνεχεία  ο  φάκελος  θα  σταλεί  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο  προς  έλεγχο  και  στην
Αποκεντρωμένη. Ο εργολάβος εκτιμά ότι ο έλεγχος θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στις αρχές Οκτωβρίου. Το
έργο δε οδοποιίας  που διαχρονικά κυβερνήσεις,  Δημοτικές  & Περιφερειακές  πλέον Αρχές θέλετε  να
υλοποιήσετε στο Λίβα δεν είναι ένα απλό έργο. Πρόκειται για ένα δύσκολο έργο οδοποιίας και μάλιστα
πολύ μεγάλο για τα δεδομένα της Ζακύνθου

3. Από την όλη διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων που ακόμα δεν έχει δοθεί σε ιδιώτες η εικόνα
δείχνει διάλυση. Οι εργαζόμενοι στο ΦΟΣΔΑ είναι περίπου 47 άτομα. Από αυτά περίπου 30 είναι μόνιμοι
και 17 συμβασιούχοι. Έχουν αποσπαστεί σχεδόν όλοι στο Δήμο Ζακύνθου για την αποκομιδή. Μόνο 4
απορριμματοφόρα λειτουργούν αυτή την στιγμή και έχει παραγγελθεί ακόμα ένα. Επί της ουσίας  έχει
μείνει  για  την  αποκομιδή  1  απορριμματοφόρο  σε  λειτουργία,  καθώς  3  απορριμματοφόρα  έχει  η



ανακύκλωση. Περίπου 12 είναι στο γκαράζ με μικροβλάβες. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει ρούχα και
γάλα εδώ και 6 μήνες. Η εικόνα εγκατάλειψης του νησιού και των αδιεξόδων στην αποκομιδή, την κοπή
των χόρτων και την πεζή καθαριότητα δεν είναι μόνο κατόρθωμα της σημερινής δημοτικής αρχής άλλα
και  όλων  των  προηγουμένων.  Οι  ελάχιστοι  εργαζόμενοι  που  έχουν  απομείνει  στην  υπηρεσία  της
καθαριότητας, πάρα τις φιλότιμες προσπάθειες τους δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για να καλύψουν
τις  ανάγκες  του νησιού. Η κατάσταση  δεν  σώζεται  ούτε με  4μηνες  και  2μηνες  προσλήψεις  ούτε με
εράνους των προέδρων των χωριών άλλα ούτε και με τον εθελοντισμό κάποιων συμπολιτών μας, που με
ανιδιοτέλεια  και  αγνά  αισθήματα  προσφοράς  προσπαθούν  να  καθαρίσουν  τις  περιοχές  τους,  άλλα
δυστυχώς και αυτή τους η προσπάθεια γίνεται αντικείμενο καπηλείας με ιδιοτέλεια από τη Δημοτική
Αρχή. Εμείς  ξεκάθαρα  λέμε  πως  ο  εθελοντισμός,  για  να  έχει  χειροπιαστά  αποτελέσματα,  πρέπει
οπωσδήποτε  να  συνδυάζεται  με  δυναμική  διεκδίκηση  προς  Δήμο-Περιφέρεια-Κυβέρνηση  ώστε  να
αναλάβουν  τις  ευθύνες  τους!  Η  ιδιωτικοποίηση  και  της  αποκομιδής  υλοποιείται  πλέον  με  γοργούς
ρυθμούς.  Ήδη,  στην  τελευταία  αναπροσαρμογή  του  προϋπολογισμού του  Δήμου  Ζακύνθου,
προβλέπονται  ποσά  στα  πλαίσια  παράδοσης  μέρους  της  καθαριότητας  και  της  διαχείρισης  των
απορριμμάτων στους ιδιώτες! Χαρακτηριστικά παραδείγματα η ενοικίαση 2 απορριμματοφόρων για 3
μήνες  με  250.000€,  η  παραχώρηση  σε  ιδιώτη  της  διαχείρισης  των  ογκωδών  έναντι  24.800€  και  σε
εργολάβο μέρους της πεζής καθαριότητας έναντι 24.800€. 

Μετά και την δημιουργία του Διαβαθμιδικού η Δημοτική Αρχή νίπτει τας χείρας της ενώ η Περιφερειακή
Αρχή  κάνει  επαφές  και  διαφημίζει  συναντήσεις  για  το  νέο  θεσμό.  Ακούγονται  ευχολόγια  αλλά  και
ορισμένοι  δεν  αισθάνονται  ίχνος  ντροπής  να  παραδέχονται  ότι  «το  καλό  είναι  ότι  φέτος,  λόγω  του
κορωνοϊού, παράγονται λιγότερα απορρίμματα σε σχέση με άλλες χρονιές και έτσι είμαστε σε θέση να τα
διαχειριστούμε». Πρέπει η Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει να κωφεύει
μαζί  με  το  Δήμο  Ζακύνθου.  Τα  προβλήματα  και  οι  λαϊκές  ανάγκες  δεν  μπορούν  να  περιμένουν,  δεν
λύνονται με ευχολόγια.
Ως  ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  έχουμε  σε  όλους  τους  τόνους  διατρανώσει  ότι  η  μονή  λύση  στο  πρόβλημα  της
καθαριότητας  και  των  απορριμμάτων  είναι  να  ακυρωθεί  η  κατασκευή  αυτού  του  περιβαλλοντολογικού
εκτρώματος στο ΛΙΒΑ (αφού και η δημοτική αρχή διαφωνεί με την διαδικασία όπως λέει) και να δοθούν τα
20.000.000  που  θα  στοιχίσει  η  κατασκευή  του  στην  ανακύκλωση  με  Διαλογή  στη  Πηγή,  για  αγορά
απορριμματοφόρων,  κάδων,  των  απαραίτητων  μηχανημάτων,  χορτοκοπτικών  μηχανημάτων, γερανών,
σαρώθρων, ειδών ένδυσης για τους εργαζόμενους κλπ
Παράλληλα  πρέπει  η  Περιφερειακή  Αρχή  με  τις  νέες  αρμοδιότητες  από  την  εκπροσώπησή  της  στο
Διαβαθμιδικό να διεκδικήσει:
• Από την Κυβέρνηση να επιστρέψει την χρηματοδότηση προς τους Δήμους που έχει παρακρατήσει όλα

αυτά τα χρόνια
• Την πρόσληψη μονίμου προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου.

Ο Ζακυνθινός λαός πρέπει να είναι σε ετοιμότητα: 
• γιατί  η  περιβαλλοντική  επιβάρυνση  στο  νησί  θα  είναι  μεγαλύτερη  μέρα  με  την  μέρα,  και  με  την

κατάσταση των απορριμμάτων,  μετά και από τους περιβαλοντοκτόνους νόμους που ψηφίστηκαν από
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ΝΔ. 

• γιατί η πανδημία και η επερχόμενη οικονομική κρίση θα μας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο οικονομικά,
ενώ η Κυβέρνηση με τους συμμάχους της, με αφορμή την πανδημία, θα προσπαθήσει να νομοθετήσει
ακόμη πιο αντιδραστικά, αντιλαϊκά νομοσχέδια για να την «βγάλουν λάδι» οι μεγάλοι επιχειρηματικοί
όμιλοι και να στείλουν το λογαριασμό πάλι στο λαό.

Φρένο σε αυτή την πολιτική αλλά και λύση προς όφελος του μπορεί να δώσει μόνο ο ίδιος ο λαός, μέσα από
το λαϊκό κίνημα, την οργάνωση του και την πάλη του και να διεκδικήσει μια Ζάκυνθο και μια ζωή που μας
αξίζει!


