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ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Ο ΕΚ κε επηζηνιή πξνο ηνλ Τπνπξγό ΠΕΚΑ από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013, κε 

δεκνζηεύκαηα ζε πεξηνδηθά θαη κε Δειηία Σύπνπ απνθάιπςε ηα λέα αδηέμνδα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη κε ηελ επηινγή ηεο ειηαθήο μήξαλζεο – εύερν κόλν – ηεο ηιύνο ησλ 

βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ. Σα πξνβιήκαηα κε ηελ Ηιηαθή Ξήξαλζε είλαη ζεκαληηθά: 

 

 Δελ εμαζθαιίδεηαη ε ηειηθή δηάζεζε ηνπ απνβιήηνπ. Ο κόλνο απνδέθηεο ηνπ 

απνμεξακέλνπ πξντόληνο είλαη ε ηζηκεληνβηνκεραλία ε νπνία απαηηεί πεξηζζόηεξα από 

50€ αλά ηόλν γηα λα ην παξαιάβεη (!!!). Σν παξάδεηγκα ηεο ειηαθήο μήξαλζεο ζην 

Ηξάθιεην Κξήηεο όπνπ ην απνμεξακέλν πξντόλ νδεύεη ζην ΥΤΣΑ γηα λα πξνζιάβεη ηελ 

πγξαζία πνπ έραζε, δελ αληέρεη ζηε θξηηηθή ηεο θνηλήο ινγηθήο. Ούηε θπζηθά ην 

απνμεξακέλν πξντόλ ζα θαηεπζπλζεί ζηα εδάθε γηα λα ελεξγνπνηεζεί θαη πάιη. 

 Σν θόζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο ειηαθήο μήξαλζεο είλαη ππεξδηπιάζην ηνπ θόζηνπο 

ζπγθνκπνζηνπνίεζεο ηιύνο θαη θιαδεκάησλ. Σν θόζηνο ιεηηνπξγίαο επίζεο. 

 Η ζπγθνκπνζηνπνίεζε πξνζθέξεη πγηεηλνπνίεκέλν εδαθνβειηησηηθό πξντόλ κε αζθαιή 

δηάζεζή ηνπ ζηα ειιεληθά εδάθε πνπ ην έρνπλ απόλςηη ανάγκη. 

 

Πξόθεηηαη πεξί ιάζνπο ή πξόθεηηαη γηα επηινγή ηερλνινγίαο πνπ αθ’ ελόο δεκηνπξγεί 

αδηέμνδα – νηθνλνκηθά γηα ηηο ΔΕΤΑ θαη ηνπο δεκόηεο – ζε όθεινο νξηζκέλσλ, θιείλνληαο ηα 

κάηηα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα; 



 

 

 

Εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα έρνπλ πξνβιεθζεί γηα λα θαηαζπαηαιεζνύλ νηθνλνκηθνί θαη 

θπζηθνί πόξνη. Σα αδηέμνδα είλαη νξαηά. Οη ΔΕΤΑ ησλ λεζηώλ (Κξήηεο, Ρόδνπ, Κσ, 

Μπθόλνπ, αληνξίλεο, Λεπθάδαο θαη……..) ζα απνζηέιινπλ  ηελ απνμεξακέλε ιάζπε ζηελ 

Αζήλα;;; 

Καη πνηνο ζα πιεξώλεη; Όηαλ  ήδε έρνπλ αδπλακία είζπξαμεο ησλ νθεηινκέλσλ. Καη πσο ζα 

δηθαηνινγήζνπλ ηε γηγάλησζε ησλ ηειώλ ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο; Έρνπλ ελεκεξώζεη ηνπο 

Δεκόηεο? 

 

Ο ΕΚ πξνηείλεη: 

 Σελ άμεζη ηποποποίηζη ησλ κειεηώλ ησλ ήδε εληαγκέλσλ έξγσλ, ώζηε ηα έξγα λα 

κεηαηξαπνύλ ζε ζπγθνκπνζηνπνίεζε ηιύνο θαη θιαδεκάησλ/θπηηθνύ πιηθνύ. 

 Σελ άκεζε ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ θνκπνζηνπνίεζεο  γηα ηηο ππόινηπεο ΔΕΤΑ. 

 

Οι παπαπάνω πποηάζειρ μποπούν να εξοικονομήζοςν πολλά  εκαηομμύπια εςπώ και 

οι επενδύζειρ να είναι κοινωνικά και πεπιβαλλονηικά πολύ πιο σπήζιμερ και 

αποηελεζμαηικέρ.  Ο ΕΚ κπνξεί λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο θαη ζπγθξηηηθά θόζηε. 

 

Οπδείο κπνξεί λα επηθαιεζηεί άγλνηα όηαλ πξόθεηηαη γηα επελδύζεηο εθαηνκκπξίσλ ζηε 

ησξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Σα αδηέμνδα πνπ δεκηνύξγεζαλ νη ζπάηαιεο πνιηηηθέο πνιιώλ 

δεθαεηηώλ είλαη ήδε δπζζεώξεηα θαη πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ. 

 

Ο πξόεδξνο θαη ην Δ.. ηνπ ΕΚ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


