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Το σχέδιο του ∆ήµου Ιλίου για τη διαχείριση των απορριµµάτων 
 
Ένα από τα σηµαντικότερα ερωτήµατα, το οποίο καλείται να απαντήσει 
σήµερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της αλλά και ο ∆ήµος µας, είναι το 
πώς θα αναπτύξει ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης των απορριµµάτων 
και κατ’ επέκταση πως θα πείσει τους πολίτες να υιοθετήσουν νέα στάση 
ζωής, προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν τα απορρίµµατα που καταλήγουν 
στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.). 
Ο ∆ήµος Ιλίου, µε συναίσθηση της αυξηµένης ευθύνης που έχει ως φορέας 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στα κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα 
της εποχής µας, έχει αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες για τη διαχείριση 
των απορριµµάτων. Οι σπουδαιότερες από αυτές περιλαµβάνουν: 
 Την εφαρµογή δύο προγραµµάτων ανακύκλωσης, για διαλογή στην πηγή 
των υλικών, όπως είναι οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και 
τα υλικά συσκευασίας, σε συνεργασία µε την “Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης”. 

 Το σχεδιασµό για την εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος οικιακής 
κοµποστοποίησης.  

 Την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των κατοίκων του Ιλίου γύρω 
από την ανακύκλωση, το πρόγραµµα οικιακής κοµποστοποίησης, αλλά και 
γενικότερα γύρω από περιβαλλοντικά ζητήµατα, µε την πραγµατοποίηση 
διαφηµιστικής εκστρατείας, η οποία περιλαµβάνει διανοµή έντυπου υλικού 
και ειδικές εκδηλώσεις. 

Τα αποτελέσµατα των πρωτοβουλιών αυτών είναι πράγµατι εντυπωσιακά, 
καθώς, από τους πρώτους κιόλας µήνες της εφαρµογής των προγραµµάτων 
ανακύκλωσης, η ανταπόκριση των πολιτών έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, 
ενώ αναµένεται και το σχεδιαζόµενο πρόγραµµα κοµποστοποίησης να τύχει 
της ίδιας “θερµής υποδοχής” από τους ευαισθητοποιηµένους πλέον πολίτες 
του Ιλίου.  
Η εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος κοµποστοποίησης έχει ως στόχο, 
µέσω της τοποθέτησης 200 αρχικά ειδικών κάδων – κοµποστοποιητών στις 
κατοικίες δηµοτών, να επιτυγχάνεται η µετατροπή των οργανικών 
απορριµµάτων (οικιακά απορρίµµατα τροφών, φυτά, φυτόχωµα, γκαζόν, 
λουλούδια, υπολείµµατα γεωργικών καλλιεργειών κ.λ.π. που αποτελούν το 
35-55% του συνόλου των δηµοτικών απορριµµάτων) σε λίπασµα. 



Παράλληλα, η ∆ηµοτική Αρχή, εντάσσει πάντα στην πρώτη γραµµή των 
διεκδικήσεών της την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού για τα 
απορρίµµατα, την κατασκευή δεύτερου εργοστασίου µηχανικής ανακύκλωσης 
και τη µετατροπή της χωµατερής των Άνω Λιοσίων σε Χώρο Υγειονοµικής 
Ταφής Υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).  
Η Κεντρική ∆ιοίκηση, παρά τις υποσχέσεις της, έχει καθυστερήσει 
αδικαιολόγητα να επιληφθεί των σοβαρών αυτών περιβαλλοντικών 
ζητηµάτων, που είναι αδιαµφισβήτητα µείζονος σηµασίας για ολόκληρο το 
λεκανοπέδιο της Αττικής. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύουµε ότι είναι 
ακόµα πιο επιτακτική ανάγκη η Τοπική Αυτοδιοίκηση να πιέζει διαρκώς την 
Πολιτεία και να διεκδικεί την άµεση διευθέτησή τους.   

 


