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Καθαριότητα δήμου με ένα κλικ
ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗ

Κάθε χρήστης του facebook θα μπορεί να ενημερώνει τον δήμο.

Ετικέττες:



Αν η υπομονή σας εξαντλείται, ενώ περιμένετε τη δημοτική συγκοινωνία ή αν οδηγώντας σας
αιφνιδιάσει δυσάρεστα ένας υπερχειλισμένος κάδος απορριμμάτων, δεν υπάρχει λόγος να
εκνευριστείτε. Απλώς, βγάλτε το κινητό από την τσέπη και ενημερώστε μέσω facebook την Υπηρεσία
Καθαριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω περιστατικά λαμβάνουν χώρα στα όρια του
Δήμου Νέας Σμύρνης. Το «clean bot», η υπηρεσία που ετέθη πιλοτικά σε εφαρμογή πριν από δύο
μέρες, είναι ένα λογισμικό αυτόματης απάντησης μέσω της εφαρμογής messenger του facebook που
παρείχε στον Δήμο η νεοφυής επιχείρηση bot-akis. «Διαπιστώνουμε καθημερινά ότι η επικοινωνία
μέσω εφαρμογών, όπως το messenger, viber ή whats app, κερδίζει συνεχώς έδαφος εις βάρος της
τηλεφωνικής επικοινωνίας, καθώς έτσι εξοικονομείται χρόνος και χρήμα» σημειώνει στην «Κ» ο
εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την καθαριότητα, την ανακύκλωση και τη δημοτική
συγκοινωνία, κ. Γιώργος Κρικρής, ιθύνων νους πίσω από το πρωτότυπο εγχείρημα.

«Κάθε πολίτης, εγγεγραμμένος στο facebook, θα μπορεί να ενημερώνει το σύστημα είτε με
φωτογραφία είτε στέλνοντας την πληροφορία για τα κακώς κείμενα» εξηγεί, «το αίτημα θα
καταγράφεται σε 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο και θα μεταφέρεται αυτόματα στους αρμόδιους». Μέχρι
σήμερα, όποιος ήθελε να καταγγείλει κάτι ανάλογο, έπρεπε είτε να τηλεφωνήσει είτε να περάσει
από τα γραφεία του Δήμου – με συνέπεια τις περισσότερες φορές να το αμελεί. «Τώρα, όμως, η
διαδικασία γίνεται ευκολότερη» σχολιάζει ο κ. Κρικρής, που θέλει να προσεγγίσει τους νεότερους
δημότες ενώ προσδοκά να «απενοχοποιήσει» το facebook στα μάτια των πρεσβύτερων. Η εφαρμογή
αναγνωρίζει ήδη τις 20 συνηθέστερες «εντολές» και έπεται συνέχεια...

Αέρας νεωτερικότητας «φυσά», άλλωστε, σε όλο τον νότιο τομέα της Περιφέρειας Αττικής, όπου
ξεκινά η μύηση των μαθητών στους κανόνες της ανακύκλωσης. Το φιλόδοξο πρόγραμμα «Ελα στον
κύκλο μας», όπου έχουν ήδη ενταχθεί οκτώ δήμοι (ζυμώσεις γίνονται και στην υπόλοιπη Αττική),
προβλέπει αρχικά την εγκατάσταση κάδων για την ανακύκλωση χαρτιού στα σχολικά κτίρια. «Τους
έχουμε ονομάσει “χαρτοφάγους”, όσους τοποθετούμε στους διαδρόμους, είναι πράσινοι και
κατασκευασμένοι από σκληρό χαρτόνι, ύψους 1-1,10 μέτρα και χωρητικότητας 70-80 λίτρα» εξηγεί
στην «Κ» ο αντιπεριφερειάρχης νοτίου τομέα Αττικής, κ. Χρήστος Καπάταης, αρμόδιος για το εν
εξελίξει πρόγραμμα. Οσοι βρίσκονται στην αυλή είναι μεταλλικοί κίτρινοι. Το συγκεντρωμένο χαρτί
συλλέγεται ήδη από τριάντα σχολικά κτίρια από τα ειδικά φορτηγά του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός
Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής), ενώ η πρωτοβουλία έχει αποσπάσει τη συνεργασία του
υπουργείου Παιδείας. «Την υποδομή και το προσωπικό, το διαθέτουμε ήδη, οπότε προβλέπεται να
είναι ένα ανέξοδο πρόγραμμα» σχολιάζει ο κ. Καπάταης, που σχεδιάζει να το επεκτείνει στα κτίρια
των δημόσιων υπηρεσιών και των ιδιωτικών εταιρειών. Το πρόγραμμα δεν θα στηριχθεί στην αρχή
της ανταποδοτικότητας, αφού το προβλεπόμενο πλεόνασμα θα διοχετευθεί σε κοινωφελείς
σκοπούς. «Εχουμε αποφασίσει να χρηματοδοτήσουμε την έκδοση βιβλίων γραμμένων με τη μέθοδο
Braille, τα οποία έχουν πολύ υψηλό κόστος» υπογραμμίζει ο ίδιος.

«Σταδιακά θα περάσουμε και στην ανακύκλωση άλλων υλικών, επιλέξαμε το χαρτί για αρχή, ως το
πιο φιλικό στους μαθητές υλικό» περιγράφει ο αντιπεριφερειάρχης, που πριν από την έναρξη
πραγματοποιεί συναντήσεις όχι μόνο με τον εκάστοτε δήμαρχο, αλλά και με τους διευθυντές των
σχολείων και τους Συλλόγους Γονέων. Ζητούμενο είναι οι μαθητές να μάθουν τα καταναλώνουν
λιγότερο χαρτί, το δε ήδη χρησιμοποιημένο να το ανακυκλώνουν ή να το επαναχρησιμοποιούν.

Τα πρώτα δείγματα είναι ενθαρρυντικά. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει ο κ. Καπάταης, που επιστρατεύει
τη «μέθοδο» του Καποδίστρια με τις... πατάτες, στόχος του δεν είναι (μόνον) να εκπαιδεύσει τους
ανήλικους. «Ευελπιστούμε και οι ίδιοι οι δήμαρχοι να αντιληφθούν ότι τα σκουπίδια αποτελούν
προϊόν μεγάλης αξίας και να διαφοροποιήσουν μελλοντικά τη στάση τους».



Δεν τυπώνω. Π�?οστατε�?ω το πε�?ιβάλλον.
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