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Είναι ρεαλιστική 
η συνεργατική 
εναλλακτική;

Πόσα λεφτά χρειάζονται 
για να αξιοποιήσουμε τα 
«σκουπίδια» μας

Το κυριότερο επιχείρημα, που χρησιμοποιείται για 
να υποστηριχθεί η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης 
των ΑΣΑ και να αποτραπεί οποιαδήποτε άλλη λύση, 
αφορά το οικονομικό ζήτημα: χρειάζονται λεφτά, οι 
επενδύσεις είναι ακριβές, λεφτά δεν υπάρχουν, άρα 
καταφεύγουμε στον ιδιωτικό τομέα που είναι πρόθυ-
μος να επενδύσει.

Ας εξετάσουμε λοιπόν με στοιχεία, την οικονομική 
διάσταση της αναφερθείσας κοινωνικά – οικονομικά 
– περιβαλλοντικά καλύτερης διαχείρισης των ΑΣΑ 
σε αποκεντρωμένη και μικρή κλίμακα, με κοινωνικό 
έλεγχο και δημοκρατικό προγραμματισμό.

Διασταυρωμένα δεδομένα πρακτικών εφαρμογών 
και τεχνικο-οικονομικών μελετών, που εκπονήθηκαν 
από διάφορες συλλογικότητες σε συνεργασία με φορείς 
της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Αττικής, 
καθώς και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που 
δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της κοινωνικά 
επιθυμητής διαχείρισης και συμμετέχουν στην πανελ-
λήνια δικτύωση για την εναλλακτική διαχείριση των 
ΑΣΑ (Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη Διαχείριση 
των Απορριμμάτων κλπ) δείχνουν τα παρακάτω.

Σε μια περιοχή (Δήμο ή διαχειριστική ενότητα 
δήμων) με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκους, η 
πλήρης εφαρμογή της προτεινόμενης διαχείρισης 
των ΑΣΑ σημαίνει:

- Έξοδα για πάγιες εγκαταστάσεις: 50-60 ευρώ/
κάτοικο ή 100-120 ευρώ/κάτοικο αν χρειάζεται και 
συμμετοχή για εργασίες ΧΥΤΥ (εφόσον δεν υπάρχει 
ήδη στην περιοχή)

- Έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας: 14-15 ευρώ/
κάτοικο κάθε χρόνο

- Έσοδα: 50-75 ευρώ/κάτοικο κάθε χρόνο
- Νέες θέσεις εργασίας: 32.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι στη χειρό-

τερη περίπτωση χρειάζονται 135 ευρώ/κάτοικο τον 
πρώτο χρόνο (εφάπαξ πάγια έξοδα συν τα ετήσια 
λειτουργικά έξοδα) και 15 ευρώ/κάτοικο το δεύτερο 
χρόνο (τα ετήσια λειτουργικά έξοδα), άρα συνολικά 
150 ευρώ/κάτοικο στα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής 
της συγκεκριμένης διαχείρισης. Τα έσοδα όμως θα είναι 
50-75 ευρώ/κάτοικο κάθε χρόνο, οπότε σε 2-3 χρόνια 
θα υπάρχει απόσβεση και στη συνέχεια θα υπάρχει ένα 
όφελος 35-50 ευρώ/κάτοικο κάθε χρόνο.

Η προτεινόμενη λοιπόν διαχείριση είναι και φθηνή 
και βιώσιμη. Αν μια αυτοδιοικητική αρχή δεν μπορεί 
(για οποιονδήποτε λόγο) να την υλοποιήσει, τότε 
μπορούν να την υλοποιήσουν όλοι οι πολίτες της πε-
ριοχής, ενωμένοι στα πλαίσια της προαναφερθείσας 
συνεργατικής εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΣΑ.

Η συγκυρία της οικονομικής κρίσης με τη συνεχή 
πτώση των εισοδημάτων και τη συνεχή αύξηση της 
ανεργίας, καθιστά ακόμα πιο επιτακτική και αναγκαία 
τη συνεργατική εναλλακτική, για να αποφευχθούν νέα 
οικονομικά βάρη στους πολίτες, που θα φέρει η όποια 
ιδιωτικοποίηση, αλλά και για να διατίθεται το όποιο 
πλεόνασμα στην κάλυψη των πραγματικών κοινωνικών 
αναγκών και όχι των ιδιωτικών συμφερόντων.

Αντί επιλόγου
«Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άβυσσο, λεν 

πως είναι τέχνη να κυβερνάς το λαό. Είναι πολύ δύ-
σκολη για τους ανθρώπους του λαού» [9]. Στους πο-
λίτες εναπόκειται να επιχειρήσουν να αποδείξουν 
το αντίθετο. Το πολύ-πολύ να χάσουν την άβυσσο.

στην κερδοσκοπική συμμαχία

Eχουν αξIα

τρίτη περίπτωση βρίσκεται ο στόχος και 
οι διεκδικήσεις των κοινωνικών αγώνων, 
που αφορούν στη διαχείριση των ΑΣΑ.

Σε περιοχές όμως, που οι κοινωνικοί 
αγώνες διαμορφώνουν μεν ένα πλει-
οψηφικό ρεύμα υπέρ της καλύτερης 
διαχείρισης, αλλά η αυτοδιοικητική αρχή 
συμπορεύεται με την κερδοσκοπική 
συμμαχία, ποιά διαχείριση τελικά θα 
εφαρμοσθεί; Οι κοινωνικοί αγώνες μπο-
ρούν να αποτρέψουν τις κερδοσκοπικές 
λύσεις τύπου εργοστασίων καύσης κλπ, 
αλλά εφόσον η αυτοδιοικητική αρχή δεν 
προσχωρεί συνειδητά στην κοινωνικά 
επιθυμητή διαχείριση, τότε η διαχείριση 
που θα συνεχίσει να εφαρμόζεται θα είναι 
η υπάρχουσα, αυτή των ΧΥΤΑ, δηλαδή, η 
χειρότερη όλων των μεθόδων. 

Εδώ είναι, που όλοι οι πολίτες της 
περιοχής χρειάζεται να πάρουν την 
υπόθεση στα δικά τους χέρια και να 
προωθήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση 
της κοινωνικά – οικονομικά - περιβαλ-
λοντικά καλύτερης διαχείρισης των 
ΑΣΑ σε αποκεντρωμένη κλίμακα και 

με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας. 
Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στους κοινω-
νικούς αγώνες, αρκεί να μη βάζουμε 
μόνο στόχους, αλλά να φροντίζουμε 
να ξέρουμε και σημάδι.

Όταν η κεντρική ή αυτοδιοικητική 
δημόσια διαχείριση δεν μπορεί (για 
οποιονδήποτε λόγο) να ταυτισθεί με την 
κοινωνικά – οικονομικά - περιβαλλο-
ντικά καλύτερη διαχείριση των ΑΣΑ σε 
αποκεντρωμένη κλίμακα με κοινωνικό 
έλεγχο και διαδικασίες δημοκρατικού 
προγραμματισμού, τότε είναι όλοι οι 
πολίτες της περιοχής, που μπορούν 
να την εφαρμόσουν βασιζόμενοι στα 
στέρεα επιστημονικά και φιλοσοφικά 
θεμέλια της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας, 
δημιουργώντας συνεργατική επιχείρηση 
– συνεταιρισμό για τη διαχείριση των 
ΑΣΑ και αναδεικνύοντας έτσι το πραγ-
ματικό περιεχόμενο του όρου «δημόσια 
διαχείριση».

Όλα αυτά στα πλαίσια της κοινωνι-
κής και αλληλέγγυας οικονομίας, αφού 
εξ ορισμού οι βάσεις της είναι:

1. η συλλογική ιδιοκτησία της συ-
νεργατικής επιχείρησης (1 πολίτης-
εργαζόμενος, 1 μετοχή, 1 ψήφος)

2. η ανατροπή της καπιταλιστικής 
σχέσης κεφαλαίου – εργασίας

3. η άμεση δημοκρατία και ο λαϊκός 
έλεγχος των συλλογικών αποφάσεων

4. η μη αποξένωση του εργαζόμενου 
από το προϊόν της εργασίας του

5. η κοινωνική δικαιοσύνη & αλληλεγ-
γύη: δεν είναι σκοπός το κέρδος για τους 
μετόχους 

6. η ισότητα: η δημιουργία ισότητας 
από τον πλούτο που παράγεται 

7. Οι συνθήκες όπου η ελεύθερη ανά-
πτυξη καθενός είναι προϋπόθεση για την 
ελεύθερη ανάπτυξη όλων

8. η φιλική στο περιβάλλον δραστη-
ριότητα

9. η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
στη διαχείριση της συνεργατικής επιχεί-
ρησης 

10. η ικανότητα των ανθρώπων να 
διαχειρίζονται περίπλοκες σχέσεις με 
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες

Είναι απόλυτα απαραίτητο να ξεκα-
θαρισθεί ότι κάθε ονομαζόμενη συνε-
ταιριστική επιχείρηση - συνεταιρισμός 
δεν σημαίνει ότι αυτόματα ανήκει στην 
κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, αν 
δεν στηρίζεται στις παραπάνω βασικές 
αρχές. 

Επίσης, «ως προς τους σημερινούς 
συνεταιρισμούς, αυτοί έχουν αξία μόνον 
εφόσον είναι ανεξάρτητο δημιούργημα 
των εργατών και δεν προστατεύονται 
ούτε από τις κυβερνήσεις ούτε από τους 
αστούς». Γιατί «το ότι οι εργάτες θέλουν 
να δημιουργήσουν τους όρους της συ-
νεργατικής παραγωγής σε μια κοινωνική 
κλίμακα και πρώτα απ’ όλα σε εθνική 
κλίμακα, στη χώρα τους, σημαίνει μόνο 
ότι αυτοί εργάζονται να ανατρέψουν 
τους σημερινούς όρους της παραγωγής 
και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη δη-
μιουργία συνεταιρισμών με τη βοήθεια 
του κράτους». 

Το οικονομικό μοντέλο παραγωγής 
και διανομής της κοινωνικής αλληλέγ-
γυας οικονομίας αντιστρατεύεται τον 
καπιταλιστικό ανταγωνισμό, διότι δεν 
στηρίζεται στην κερδοσκοπία, αλλά στην 

ικανοποίηση των πραγματικών ανθρώ-
πινων αναγκών, υλικών και άυλων. Όταν 
προκύπτει πλεόνασμα, αυτό συμβαίνει 
γιατί το πλήρωσε το κοινωνικό σύνολο. Σε 
αυτό λοιπόν πρέπει να επιστρέψει. Αυτό 
μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους 
καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες τη 
δεδομένη ιστορική συγκυρία για να αντι-
μετωπισθεί η ανεργία, η φροντίδα υγείας,  
η εκπαίδευση, πρόνοια κλπ.

Συγκεκριμένα, η λειτουργία συνεται-
ρισμών διαχείρισης των ΑΣΑ από όλους 
τους πολίτες μιας περιοχής, μπορεί να 
περιλαμβάνει την κάλυψη των μισθών 
των εργαζομένων, της απόσβεσης των 
πάγιων εξόδων, των λειτουργικών εξό-
δων και ότι περισσεύει, δεν διανέμεται 
στους μετόχους ως κέρδος, αλλά πηγαί-
νει για την κάλυψη άλλων κοινωνικών 
αναγκών. Στην περίπτωση ενός τέτοιου 
συνεταιρισμού διαχείρισης των ΑΣΑ, ο 
περικλειόμενος πλούτος των ΑΣΑ που 
ανήκει στους πολίτες, η εργατική δύναμη 
που ενσωματώνεται στο νέο πλούτο που 
παράγεται με τη διαχείριση-επεξεργασία 
των ΑΣΑ και η παραγόμενη νέα υπεραξία 
οδηγούν σε νέο πλούτο που ανήκει σε 
όλους τους πολίτες και τον διαχειρί-
ζονται όλοι οι πολίτες. Ένας τέτοιος 
συνεταιρισμός λοιπόν, δεν αποσκοπεί 
στην αποκόμιση κέρδους σε βάρος της 
υπόλοιπης κοινωνίας, αλλά στην απο-
τροπή της ιδιοποίησης της εργατικής 
δύναμης, της υπεραξίας, του πλούτου 
από τους λίγους, που επιχειρείται να 
συμβεί με την όποιας μορφής ιδιωτι-
κοποίηση της διαχείρισης των ΑΣΑ.

Με συνεταιρισμούς όλων των πολι-
τών μπορεί να εφαρμοσθεί η προανα-
φερόμενη κοινωνικά – οικονομικά - πε-
ριβαλλοντικά καλύτερη διαχείριση με 
κοινωνικό έλεγχο, με διαδικασίες δη-
μοκρατικού προγραμματισμού (λαϊκές 
συνελεύσεις όπου εκεί λαμβάνονται 
όλες οι αποφάσεις), οπότε οι προτε-
ραιότητες και οι τρόποι διάθεσης του 
παραγόμενου πλούτου μπορούν να 
καταλήξουν σε μια κοινωνικά δίκαιη 
κατανομή. 

Υπάρχει λοιπόν «μια ακόμα μεγαλύ-
τερη νίκη της πολιτικής οικονομίας της 
εργασίας επί της πολιτικής οικονομίας 
της ιδιοκτησίας. Μιλάμε για το συνεργα-
τικό κίνημα…». 

Υπογραμμίζουμε ότι «η αξία αυτών 
των μεγάλων κοινωνικών πειραμάτων 
δεν μπορεί να υπερεκτιμάται». Οι συ-
νεργατικές επιχειρήσεις της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας δεν μπο-
ρούν να αλλάξουν τον κόσμο από μόνες 
τους. Χρειάζεται η πολιτική γι’ αυτό. 
Αποτελούν μια βάση και ένα υπαρκτό 
πρότυπο, που μπορεί να προβληθεί στο 
μέλλον, αλλά χρειάζεται πολιτική για 
την κοινωνική αλλαγή. Η λειτουργία των 
συνεργατικών επιχειρήσεων αποτελεί 
από τη μια μεριά, μια μορφή άμυνας 
των εργαζομένων και όλων των πολιτών 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
και από την άλλη, ένα σχολείο δημο-
κρατίας και συλλογικής διακυβέρνησης, 
όπου συσσωρεύεται γνώση και εμπειρία 
στους εργαζόμενους και στους πολίτες, 
εξαιρετικά σημαντικές για την οικοδό-
μηση μιας άλλης κοινωνίας, δίκαιης και 
αλληλέγγυας.


