
 
 

Διαχείριση απορριμμάτων στο Χαϊδάρι 
 

Η διαχείριση απορριμμάτων σε κάθε δήμο οφείλει να σέβεται την δημόσια υγεία 

(κατοίκων και εργαζόμενων στην καθαριότητα), το περιβάλλον και την τσέπη των 

πολιτών (κόστος διαχείρισης).  

Έως σήμερα, παρά τα εκατομμύρια ευρώ, η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας 

είναι εφιαλτική: καιόμενες χωματερές, απόθεση σε ρέματα και δρόμους, νέα έργα που 

υπολειτουργούν όταν δεν είναι εξ αρχής κατεστραμμένα.   

 

Αποκομιδή  

 

Σε δήμους όπως το Χαϊδάρι ορατή είναι κυρίως η διάσταση της αποκομιδής, του 

«μαζέματος» δηλαδή, των σκουπιδιών. Στον τομέα αυτό, σε πανελλαδική κλίμακα, τα 

πράγματα είναι καλύτερα από ότι στην τελική διάθεση.  

Στο δήμο μας ήδη από 15ετίας έχουν τοποθετηθεί κάδοι συλλογής. Τα προβλήματα 

γνωστά: παρά τα υψηλότατα δημοτικά τέλη, παρά την τακτική συλλογή, σε αρκετά 

σημεία τα σκουπίδια περισσεύουν και στοιβάζονται έξω από τους κάδους, 

συγκεκριμένοι δρόμοι όπως η Κερασούντος, που είναι πίσω από κεντρικούς, αλλά και 

οι ίδιοι οι κεντρικοί (π.χ. Καραϊσκάκη) στενάζουν συχνά από σκουπίδια, πολλοί από 

εμάς δεν συνεργαζόμαστε με την υπηρεσία καθαριότητας. Βγάζουμε τα «λαθραία» 

μπάζα και οικοδομικά υλικά αλλά και ογκώδη αντικείμενα δίχως συνεννόηση. Επίσης 

συχνά οι κάδοι «μυρίζουν». 

Υπάρχει έλλειψη απορριμματοφόρων και η κατάσταση αρκετών  είναι 

προβληματική. Συχνά στάζουν στους δρόμους υγρά παραπροϊόντα των 

απορριμματοφόρων, η συντήρησή τους είναι πλημμελής, βοηθητικά εργαλεία λείπουν.   

 

Οδοκαθαρισμός 

 

Στον τομέα του οδοκαθαρισμού οφείλει να συμβάλει και ο καθένας από εμάς: όχι 

μόνο σκούπα ή λάστιχο αλλά και φαράσι δηλ. συλλογή και όχι σπρώξιμο στον «πιο 



κάτω». Μόνο έτσι οι όποιες προσπάθειες των υπηρεσιών του Δήμου μπορούν να 

αποδώσουν.  

 

Εργαζόμενοι 

 

Σ’ ότι αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, κείμενο που στάλθηκε 

στον δήμο και στον τότε πρόεδρο του σωματείου τους σχετικά με τους κινδύνους από 

τον καρκινογόνο δολοφόνο αμίαντο ούτε που κοινοποιήθηκε στους άμεσα 

ενδιαφερόμενους. Κι όμως θεωρητικά το πρώτο μέλημα είναι η προστασία της υγείας 

των εργαζομένων, οι οποίοι και γιατρό πρέπει να έχουν και σωστά αποδυτήρια και να 

«υποχρεώνονται» σε καθαρισμό μετά το τέλος της εργασίας τους.   

 

Ανακύκλωση 

 

Είναι θετικό πως «ξεκίνησε» πρόγραμμα ανακύκλωσης και στο δήμο μας, ήδη 

τοποθετήθηκαν κάδοι με ελάχιστη όμως προεργασία και ενημέρωση των κατοίκων. 

Ήδη πληρώνουμε επί πενταετία ως καταναλωτές, μέσω των προϊόντων που αγοράζουμε 

ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για το ξεκίνημα και την συντήρηση του 

προγράμματος. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης γίνεται σε συνεργασία των εταιρειών 

παραγωγής ή εισαγωγής προϊόντων όπως φαγώσιμα, καθαριστικά κλπ με την ΚΕΔΚΕ. 

Συνεπώς πρέπει να «πονάμε» τα λεφτά μας ασχέτως που τα διαχειρίζονται άλλοι. Γι’ 

αυτό συμμετέχουμε στην ανακύκλωση ενεργά για να πάψει και η χώρα μας να ‘ναι 

ουραγός στην Ευρώπη.  

 

Λειτουργία ΧΥΤΑ  

 

Τι γίνεται όμως με την «τελική διάθεση» τον χώρο υγειονομικής ταφής που 

δυστυχώς λειτουργεί ως χωματερή στα Άνω Λιόσια και τώρα στη Φυλή; Κανένας δήμος 

μόνος του δεν μπορεί να ‘χει το δικό του ΧΥΤΑ. Γι’ αυτό υπάρχει ο ενιαίος σύνδεσμος 

δήμων κοινοτήτων νομού Αττικής, ο ΕΣΔΚΝΑ, που διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ.  

Οι εμπειρίες τραγικές. Τις διαβάζουμε στις εφημερίδες, τις βλέπουμε στην 

τηλεόραση, συχνά τις οσφραινόμαστε λόγω εγγύτητας στα Άνω Λιόσια αλλά και στην 

εθνική Λ. Αθηνών – Κορίνθου όπου περνούν φορτηγά με άπλυτα, από τα σκουπίδια, 

λάστιχα. Λένε τίποτα οι της δημοτικής μας αρχής και οι διαχρονικοί συνεργάτες τους; 



Τσιμουδιά! Ούτε ξέρουν για την κακοδιαχείριση ούτε θέλουν να μάθουν. Τουλάχιστον 

έτσι δείχνουν. Οι σύνδεσμοι διαχείρισης φτιάχνονται για να βρίσκουν λύσεις όχι για να 

διαχέουν ευθύνες. Ευθύνες που έχει και η δημοτική αρχή στο Χαϊδάρι.  

 

Τι μπορούμε να κάνουμε: 

 

Εμείς, οι πολίτες σε δράση, έχουμε στόχους: 

 

1. Την βελτίωση ή και αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού με κάθε 

πρόσφορο χρηματοδοτικό μέσο.  

2. Την διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού και των πολιτών. 

3. Την βελτίωση των όρων και των χώρων εργασίας των εργαζομένων 

στην καθαριότητα.   

4. Σύγχρονο κανονισμό καθαριότητας στον Δήμο και απαρέγκλιτη 

εφαρμογή του  ώστε ο νοικοκύρης να μην νιώθει κοροΐδο και ο ρυπαίνων 

ξύπνιος.  

5. Την ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες για την βέλτιστη λειτουργία των 

υπαρχόντων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και ταφής.  

 

Μπορούμε μόνοι μας; Όχι. Χρειαζόμαστε την συμπαράσταση όλων των συμπολιτών 

μας και θα την πετύχουμε!   

 
  
              Για τους   

      

 

              

                Δημήτρης Βίτσας 

               επικεφαλής της Δ.Κ  

 


