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ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ  
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Μέσα σε 24 ώρες το Υπουργείο ΠΕΚΑ αναγκάστηκε 
να πάρει πίσω τη διάταξη περί διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων καθώς η κυρία Δούρου αντέδρασε έντονα 
αφού η διάταξη αυτή θεωρήθηκε ως ευθεία παρέμ-
βαση στο έργο της Αυτοδιοίκησης. 
Ο κύριος Σκουρλέτης και ο κύριος Τσιρώνης παρα-
δέχτηκαν ότι η Περιφερειάρχης Αττικής είχε δίκιο 
και απέσυραν τη διάταξη. Η Δούρου με τη σειρά της 
καταγγέλλει πως τελευταία υπάρχουν πολλές νομο-
θετικές παρεμβάσεις για τα σκουπίδια και μάλιστα 
αποδίδει ευθύνες στο Υπουργείο Εσωτερικών ανα-
φέροντας ότι «καπελώνει» το ΥΠΕΚΑ για τον σχεδι-
ασμό για τα σκουπίδια.
Η πολιτική της κυρίας Δούρου όσον αφορά στη δια-
χείριση των σκουπιδιών, την έχει φέρει πολλές φορές 
σε σύγκρουση με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και διάφορους 
Υπουργούς. Έχει χαράξει δική της πολιτική στο θέμα 
αυτό και η Κυβέρνηση μετέπειτα την υιοθέτησε. Έχει 
αποτυπωθεί στην αναθεώρηση του περιφερειακού 
σχεδίου για τα απορρίμματα της Αττικής που ψηφί-
στηκε πρόσφατα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο 
ΠΕΣΔΑ, όμως, που είναι πόνημα της κυρίας Δούρου 
και των συνεργατών της, έχει επικριθεί έντονα πολ-
λές φορές για την αοριστία και την σκόπιμη ασάφειά 
του. Το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος επέκρινε τις 
αδυναμίες του. 
Το ΠΑΚΟΕ θα σταθεί δίπλα στην Δούρου στον 
αγώνα της μέσα και έξω  από το... κόμμα της για 
τα βασικά προβλήματα της Αττικής.
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ΟΙ 49 ΑΝΟΙΧΤEΣ ΑΝΕΞEΛΕΓΚΤΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡEΣ 
ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟYΝ ΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ 
με 200 εκατ. πρόστιμο που συνεχώς θα αυξάνει

Η 
Ελλάδα είχε καταδικαστεί από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 
2005. Τότε υπήρχαν 1.128 ενερ-
γοί ΧΑΔΑ και η προθεσμία που 
είχε δοθεί για την αποκατάστα-

σή τους έληξε στο τέλος του 2008. Τον 
Απρίλιο του 2009 η Κομισιόν κίνησε προ-
δικαστική διαδικασία για επιβολή χρημα-
τικών κυρώσεων και τον Ιούνιο του 2013 
ανακοινώθηκε η εκ νέου παραπομπή της 
Ελλάδας. Είχαν απομείνει 396 (90 ενερ-
γοί και 306 ανενεργοί) από τους 3.036 
ΧΑΔΑ που έχουν καταγραφεί διαχρονι-
κά στη χώρα μας. Η εκδίκαση της υπό-
θεσης έγινε τον Ιούνιο του 2014 και την 
ημέρα της εκδίκασης υπήρχαν 70 ενερ-
γοί ΧΑΔΑ και 223 ανενεργοί.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου (που εκδόθηκε στις 
2 Δεκεμβρίου 2014), καταδικάστηκε 
πέρα από την εφάπαξ καταβολή 10 εκα-
τομμυρίων ευρώ που καταβλήθηκε στις 
2 Φεβρουαρίου 2015, να καταβάλλει 
κάθε εξάμηνο το ποσό των 14,52 εκα-
τομμυρίων ευρώ για τους ΧΑΔΑ. Οπότε 
οι δήμοι και η Κυβέρνηση έχουν αρχίσει 
αγώνα δρόμου προκειμένου να μειωθεί 
ο αριθμός των ενεργών ΧΑΔΑ εν όψει 
και της νέας αξιολόγησης που θα γίνει 
στις αρχές του επόμενου μήνα. Σήμερα 
στην Ελλάδα εξακολουθούν να παραμέ-
νουν ενεργοί 49 ΧΑΔΑ, ενώ υπάρχουν 
161 ανενεργοί και 79 αποκατεστημένοι. 
Η Ελλάδα κινδυνεύει να υποστεί και μία 
νέα καταδίκη για τη διαχείριση των επι-
κίνδυνων αποβλήτων. Τους επόμενους 

μήνες θα πρέπει να έχουν υποδειχθεί 
οι κατάλληλοι χώροι και να έχουν καμ-
φθεί οι αντιδράσεις, καθώς το πρόστι-
μο στην περίπτωση αυτή μπορεί και να 
ξεπεράσει τις 75.000 ευρώ την ημέρα. 
Υπολογίζεται ότι η χώρα μας παράγει 
περίπου 75.000 τόνους επικίνδυνων 
αποβλήτων τον χρόνο.

Κίνδυνος επιπλέον υπάρχει να χαθούν 
κονδύλια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, 
καθώς τα περισσότερα από τα έργα απο-
κατάστασης έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 
με χρηματοδότηση ύψους 200 εκατομ-
μυρίων ευρώ. Τα έργα σε πολλές περι-
οχές δεν έχουν, όμως, προχωρήσει, με 
αποτέλεσμα μετά την 31η Δεκεμβρίου, 
όποτε και λήγει η χρηματοδότηση από 
το ΕΣΠΑ, να πρέπει να συνεχιστούν με 

εθνικούς πόρους, πράγμα δύσκολο για 
την σημερινή οικονομική κατάσταση 
της χώρας. 

Στις χωματερές, η πρόοδος των έργων 
θα επανεξεταστεί στις 2 Δεκεμβρίου, με 
στόχο από την πλευρά της ελληνικής 
κυβέρνησης να μειωθούν περαιτέρω 
τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί κατά 
6 εκατομμύρια καταστώντας κι άλλες 
χωματερές ανενεργές. Η εξαμηνιαία 
χρηματική ποινή είναι 80.000 ευρώ για 
κάθε ενεργή χωματερή και 40.000 για 
κάθε ανενεργή και ανάλογα με την πρό-
οδο των εργασιών παύσης λειτουργίας 
αντιστοίχως μειώνονται και τα πρόστιμα. 

Προϋπόθεση για να κλείσουν οι ενερ-
γοί ΧΑΔΑ και να επισπευσθούν τα έργα 
αποκατάστασής τους είναι η υποκατάστα-
σή τους από νόμιμους αποδέκτες απορ-
ριμμάτων είτε από διαδικασίες προσωρι-
νής διαχείρισης αποβλήτων, νόμιμες και 
περιβαλλοντικά αποδεκτές, μέχρις ότου 
ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής που 
προβλέπονται από τους κατά τόπους 
περιφερειακούς σχεδιασμούς. Σε κάθε 
περίπτωση, πάντως, αυτό το μεταβατι-
κό διάστημα δεν μπορεί να είναι μεγα-
λύτερο των τριών ετών.

Έχει ήδη προταθεί η θαλάσσια μετα-
φορά για τα νησιά και η χρησιμοποίηση 
Μονάδων προσωρινής διαχείρισης κυρί-
ως στην Πελοπόννησο έχει ήδη εγκριθεί 
με απόφαση και χρηματοδότηση ύψους 
11 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς 
πόρους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντι-
μετωπίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

με 20 ενεργούς ΧΑΔΑ και 60 ανενεργούς, 
αλλά και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
με 11 ενεργούς ,ενώ η Κεντρική Μακε-
δονία έχει 45 ανενεργούς. Η εξαμηνιαία 
χρηματική ποινή για την Πελοπόννησο 
υπολογίζεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ, 
ενώ για τους ΧΑΔΑ του Ν. Αιγαίου η 
χρηματική ποινή φτάνει το 1,56 εκατομ-
μύριο ευρώ ανά εξάμηνο. Οι περισσό-
τεροι αποκατεστημένοι χώροι βρίσκο-
νται στα όρια της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (21), Κεντρικής Μακεδονίας 
(19) και Νοτίου Αιγαίου (18).

Όλα αυτά που διαβάσατε παρα-
πάνω είναι «αμαρτίες» των ΟΤΑ και 
της Κεντρικής Εξουσίας, που παρά 
το γεγονός ότι εισπράττουν αρκετά 
χρήματα για τα σκουπίδια από τους 
δημότες, εν τούτοις «αδιαφορούν» 
διαπλεκόμενοι με τους χρυσοφό-
ρους σκουπιδάρχες.  Αποτέλεσμα 
αυτών είναι ότι οι πολίτες να πλη-
ρώνουν τα πρόστιμα και βέβαια τα 
8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην 
Πελοπόννησο μετακυλίονται στα 
11 εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών, 
αλλά η ζημιά έχει γίνει.

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα είναι της 
πάγιας θέσης ότι η διαχείριση των 
σκουπιδιών πρέπει να περάσει στα 
χέρια της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙ-
ΤΩΝ» ούτως ώστε να αποκτήσει την 
ουσιαστική ευθύνη ο πολίτης και όχι 
να πληρώνει μόνιμα το …μάρμαρο 
προς όφελος των διαπλεκόμενων 
χρυσών σκουπιδαρχών.

Να αποσυρθεί άμεσα από το πολυνομοσχέδιο-τρο-
πολογία για τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) διάταξη που δυναμιτίζει την αυτο-
τέλεια της λειτουργίας των Περιφερειών και περιπλέκει 
ένα δρομολογημένο, ήδη, ζήτημα το οποίο άπτεται της 
καθημερινότητας των πολιτών και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, ζητεί η Περιφέρεια Αττικής.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας 
Αττικής, η προτεινόμενη τροποποίηση διατάξεων του 
νόμου 4042/12 με το άρθρο 31 στο πολυνομοσχέδιο 
σχετικά με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας με τους 
θεσμούς, δημιουργεί σοβαρό, τυπικό και ουσιαστικό 
πρόβλημα, όσον αφορά στην έγκριση των Περιφερει-
ακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει η Περιφέρεια η συμπλή-
ρωση - τροποποίηση που «επιχειρείται, να περάσει ως 

επείγουσα, ενώ δεν έχει ζητηθεί από κάποιον αιρετό 
φορέα κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανα-
θεώρησης των ΠΕΔΣΑ των Περιφερειών, εισάγει μία 
ακόμη φάση έγκρισης (από δύο υπουργεία) προσθέτο-
ντας γραφειοκρατία με ό,τι αρνητικές συνέπειες αυτό 
συνεπάγεται.

Παράλληλα, καθιστά τα Περιφερειακά Συμβούλια 
από κυρίαρχα όργανα, διαμεσολαβητικούς - διεκπε-
ραιωτικούς μηχανισμούς.

Υποβαθμίζει το ρόλο της Αυτοδιοίκησης, προσθέ-
τει η Περιφέρεια, έναντι της κεντρικής εξουσίας σε ένα 
κρίσιμο ζήτημα, όπως αυτό της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων, στο οποίο και οι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκη-
σης καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο στο πλαί-
σιο του νέου ΕΣΔΑ.

Σε ό,τι δε αφορά το τυπικό πρόβλημα, ενημερώ-

νει ότι «η Περιφέρεια Αττικής έχει δρομολογήσει εδώ 
και ένα χρόνο μια νέα φιλοσοφία στη διαχείριση των 
απορριμμάτων, βάζοντας τις βάσεις για ένα οικονομι-
κά και οικολογικά δίκαιο και βιώσιμο, αποκεντρωμέ-
νο και με δημόσιο χαρακτήρα μοντέλο.

Ένα μοντέλο πλήρως εναρμονισμένο στις επιτα-
γές της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας. Επι-
ταγές που αποτυπώνονται στη δεύτερη αναθεώρηση 
του ΠΕΣΔΑ, ο οποίος ακολουθεί τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΕΣΔΑ, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, 
τη Διαλογή στην Πηγή, στην κομποστοποίηση.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Αττικής θεωρεί 
ότι η προωθούμενη τροπολογία σχετικά με τα ΠΕΣΔΑ 
δεν ανταποκρίνεται σε καμία ανάγκη, αντιθέτως περι-
πλέκει τις διαδικασίες και περιθωριοποιεί το ρόλο της 
δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ΚΥΒEΡΝΗΣΗ «ΠΝIΓΕΙ» ΤΗ ΔΟYΡΟΥ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠIΔΙΑ!
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Το Εθνικό Σχέδιο για την Διαχεί-
ριση Απορριμμάτων   ευρίσκε-
ται αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
του ΥΠΕΝ και  έχει υπογραφεί 
από τις 15 Ιουλίου 2015 από τον 

τότε Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος  
του ΥΠΕΝ κ. Μάναλη μέτά από παραγ-
γελία του τότε και νύν Υφυπουργού  με 
την αρμοδιότητα  του Περιβάλλοντος 
κ. Τσιρώνη και πρόκειται να επικυρωθεί 
και να τεθεί σε ισχύ με κοινή υπουργι-
κή απόφαση των Υπουργών ΕΣΔΑ  και 
ΥΠΕΝ και στην συνέχεια με  πράξη του 
υπουργικού συμβουλίου στην οποία οι 
υπουργοί μπορούν να προτείνουν τρο-
ποποιήσεις σύμφωνα με την τροποποί-
ηση  του Νόμου 4042/2012 που ψηφί-
σθηκε με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο 
για τα προαπαιτούμενα του μνημονίου:                                                        

Άρθρο 31
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 

4042/2012 (Α΄ 24) 
Στο τέλος της παραγράφου 1 του 

άρθρου 35 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) 
προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολού-
θως: «Το ΕΣΔΑ και το Εθνικό Πρό-
γραμμα Πρόληψης δημιουργίας απο-
βλήτων, που εκπονούνται, σύμφωνα 
με τα άρθρα 22 και 23 του παρό-
ντος, κυρώνονται με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και 
εγκρίνονται με Πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό 
Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε τρο-
ποποιήσεις τους, εφόσον τις θεωρεί 
αναγκαίες, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η εφαρμογή και η λειτουργι-
κότητά τους. Τα Ειδικά Εθνικά Σχέδια 
Διαχείρισης ρευμάτων αποβλήτων, που 
χρήζουν ειδικότερης συνολικής αντιμε-
τώπισης σε επίπεδο χώρας, εγκρίνονται 
με κοινή απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και των εκά-
στοτε συναρμόδιων Υπουργών. Η ανα-
θεώρηση ή τροποποίηση του ΕΣΔΑ, του 
Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης και 
των Ειδικών Εθνικών Σχεδίων Διαχείρι-
σης γίνονται κατά τον ανωτέρω ρυθμι-
ζόμενο τρόπο για καθένα.»

 Το ανηρτημένο ΕΣΔΑ στο προοί-
μιο του τονίζει ότι συντάχθηκε σύμφω-
να με τα άρθρα του Νόμου 4042/2012 
,22,23,35  που εφαρμόζουν στην Ελλάδα 
αντίστοιχα άρθρα της Οδηγίας 2008/98/
ΕΚ και βάζει  φιλόδοξους στόχους για 
θεαματική ανάκτηση των ανακυκλώσι-
μων και βιοαποδομήσιμων  του οργα-
νικού κλάσματος των Αστικών Στερεών 
Απορριμμάτων (ΑΣΑ)  και σημαντική  μεί-
ωση των τελικώς διατιθέμενων  στους 
ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα τονίζει : (Δημοσιεύ-

ομε παρακάτω απόσπασμα από το ΕΣΔΑ  
το οποίο θεωρούμε θετικό  αν και χρει-
άζεται μεγάλος συντονισμός και νομο-
θετικό έργο για να υλοποιηθεί)

Η εθνική πολιτική για τα απόβλη-
τα είναι προσανατολισμένη στους 
εξής στόχους-ορόσημα για το 2020: 
τα κατά κεφαλή παραγόμενα από-
βλητα να έχουν μειωθεί δραστικά, η 
προετοιμασία προς επαναχρησιμο-
ποίηση και η ανακύκλωση με χωρι-
στή συλλογή ανακυκλώσιμων - βιο-
αποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% 
του συνόλου των ΑΣΑ, η ανάκτηση 
ενέργειας να αποτελεί συμπληρωμα-
τική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν 
εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου 
είδους ανάκτησης και η υγειονομι-
κή ταφή να αποτελεί την τελευταία 
επιλογή και να έχει περιοριστεί σε 
λιγότερο από το 30% του συνόλου 
των ΑΣΑ.

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο ανα-
φοράς, οι άξονες της πολιτικής που 
καλείται να εξυπηρετήσει το παρόν ΕΣΔΑ 
είναι οι ακόλουθοι: 

1. Κατοχύρωση του δημόσιου χαρα-
κτήρα της διαχείρισης στερεών αποβλή-
των με στόχο την προστασία της δημό-
σιας υγείας και του περιβάλλοντος, στο 
πλαίσιο μιας πολιτικής βιώσιμης ανάπτυ-

ξης προς όφελος του κοινωνικού συνό-
λου, με όρους αειφορίας. 

2. Ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδι-
ασμού για το σύνολο των ρευμάτων 
αποβλήτων της επικράτειας σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, λαμ-
βάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις δρά-
σεις του εθνικού στρατηγικού σχεδίου 
πρόληψης αποβλήτων, με επίτευξη συμ-
βατότητας των σχεδιασμών διαχείρισης 
αποβλήτων με το χωροταξικό πλαίσιο και 
ειδική αντιμετώπιση της διαχείρισης των 
αποβλήτων των απομακρυσμένων, ορει-
νών και νησιωτικών περιοχών. 

3. Διασφάλιση της υψηλής προστα-
σίας του περιβάλλοντος και της ανθρώ-
πινης υγείας, με επίτευξη της αυτάρκει-
ας της χώρας σε κατάλληλα και επαρκή 
δίκτυα και υποδομές συλλογής, ανάκτη-
σης και διάθεσης των αποβλήτων, με 
ολοκληρωμένη καταγραφή παραγωγής 
και ενίσχυση ελέγχων σε όλο το πλέγ-
μα διαχείρισης. 

4. Προώθηση της αποδοτικής χρή-
σης των πόρων προς όφελος της κοι-
νωνίας και με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, 
με κατά προτεραιότητα προώθηση της 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 
και της ανακύκλωσης με διαλογή στην 
πηγή ανακυκλώσιμων και βιοαπόβλητων 
και ενίσχυση της εφαρμογής της διευ-

ρυμένης ευθύνης του παραγωγού στη 
διαχείριση αποβλήτων προς υποστήρι-
ξη του σχεδιασμού και της παραγωγής 
αγαθών, τα οποία λαμβάνουν πλήρως 
υπόψη και διευκολύνουν την αποτελε-
σματική χρησιμοποίηση των πόρων καθ’ 
όλο τον κύκλο ζωής τους. 

5. Αναβάθμιση των δημόσιων και 
δημοτικών υπηρεσιών διαχείρισης απο-
βλήτων προς τους πολίτες και τους παρα-
γωγούς αποβλήτων, ευαισθητοποίηση 
και ενθάρρυνση της ενεργού συμμετο-
χής των πολιτών μέσω εκτενούς δια-
βούλευσης και μέσω συμμετοχής στις 
δράσεις διαχείρισης μικρής κλίμακας και 
κοντά στην παραγωγή των αποβλήτων. 

6. Εξορθολογισμός κόστους υπηρε-
σιών διαχείρισης αποβλήτων και προώ-
θηση οικονομικά βιώσιμων και περιβαλ-
λοντικά αποδεκτών επενδύσεων στον 
τομέα των αποβλήτων, καθώς και της 
υποστήριξης περιβαλλοντικά φιλικών 
τεχνολογιών και της καινοτομίας, με τη 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση πόρων από 
διαθέσιμη δημόσια χρηματοδότηση, κοι-
νωνικό έλεγχο και με το ελάχιστο κόστος 
για τους πολίτες. 

Οι στρατηγικές για την εφαρμογή 
της νέας εθνικής πολιτικής διαχείρισης 
των αποβλήτων είναι οι εξής: 

Οι στρατηγικές για την εφαρμογή 

ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
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της νέας εθνικής πολιτικής διαχείρισης 
των αποβλήτων είναι οι εξής: 

1. Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισί-
ου σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων 

- Κατάρτιση εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου πρόληψης δημιουργίας αποβλή-
των, στο οποίο καθορίζονται οι προτε-
ραιότητες και οι εθνικοί στόχοι αναφο-
ρικά με τον τρόπο πρόληψης παραγωγής 
αποβλήτων, διαμορφώνεται η στρατηγι-
κή πρόληψης, η οποία συνίσταται στον 
καθορισμό των απαραίτητων ληπτέων 
μέτρων και δράσεων που εξειδικεύονται 
στα ΠΕΣΔΑ και σε τοπικά δημοτικά σχέ-
δια διαχείρισης. 

- Κατάρτιση ειδικών εθνικών σχεδίων, 
τουλάχιστον για τα επικίνδυνα απόβλη-
τα καθώς και ειδικότερα για τα επικίν-
δυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων, 
ως επιχειρησιακών σχεδιασμών για τα 
ρεύματα αυτά .

Αναθεώρηση περιφερειακών σχεδί-
ων διαχείρισης (ΠΕΣΔΑ), κυρίως των μη 
επικίνδυνων αποβλήτων, ως επιχειρησι-
ακών σχεδιασμών για τα ρεύματα αυτά 
και εξειδίκευσή τους σε επίπεδο δήμου, 
οργανωμένης κοινότητας, ομάδας, δρα-
στηριότητας και επιχείρησης . 

- Εναρμόνιση πλαισίων σχεδιασμών 
διαχείρισης αποβλήτων με τον εθνικό και 
περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. 

- Καθορισμός της υποχρέωσης των 
Δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμό-
ζουν τοπικά σχέδια αποκεντρωμένης 
διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο των 
εθνικών και των περιφερειακών σχεδι-
ασμών. Οι προδιαγραφές, οι στόχοι και 
το χρονοδιάγραμμα, των τοπικών σχεδί-
ων περιλαμβάνονται με τη μορφή υπο-
δείγματος στο παράρτημα του παρόντος 
ΕΣΔΑ. Στα πλαίσια αυτά θα προσδιορι-
στούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθ-
μίσεις που θα διασφαλίζουν την δυνα-
τότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να 
αναλαμβάνει το σύνολο των δραστηρι-
οτήτων που απαιτούνται για την εφαρ-
μογή ενός τοπικού σχεδίου αποκεντρω-
μένης διαχείρισης. Ενδεικτικά τέτοιες 
ρυθμίσεις αφορούν: 

- το περιεχόμενο και τη διαδικασία 
ενσωμάτωσης των δημοτικών σχεδί-
ων διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΣ-
ΔΑ, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων 
συντονισμού και συνδιαχείρισης μετα-
ξύ όμορων Δήμων. 

- τη δυνατότητα προσλήψεων του 
απαραίτητου προσωπικού για την υλο-
ποίηση του τοπικού σχεδίου σε κάθε 
Δήμο, δεδομένου ότι τα σχέδια αυτά 
είναι εντάσεως εργασίας. 

- τη διασφάλιση της δυνατότητας 
των δήμων να διακινούν τα ανακτώμε-
να υλικά έναντι τιμήματος 

- τη δυνατότητα χωροθέτησης ήπιων 
υποδομών διαχείρισης, εντός του πολε-
οδομικού ιστού 

- την ενθάρρυνση των κοινωνικών 
πρωτοβουλιών για πιο άμεση συμμετο-
χή στη διαχείριση των αποβλήτων, στο 
πλαίσιο ενός συστήματος δημόσιας απο-
κεντρωμένης διαχείρισης 

- Τέλος, την δυνατότητα σύναψης 
συνεργασίας μόνον για την διαλογή 
στην πηγή και την εκπαίδευση μεταξύ 
Δήμων, κοινωνικών συνεταιρισμών ή/
και συστημάτων εναλλακτικής διαχεί-
ρισης εφόσον τα απόβλητα εντάσσονται 

Διασφάλιση της υψηλής προστασί-
ας του περιβάλλοντος και της ανθρώ-
πινης υγείας 

- Ενίσχυση – ανάπτυξη του κεντρικού 
μηχανισμού καταγραφής και επεξεργα-
σίας δεδομένων παραγωγής και διαχεί-
ρισης αποβλήτων, ώστε να διασφαλίζε-
ται η ιχνηλασιμότητα από την παραγωγή 
έως τον τελικό προορισμό τους. Ανάπτυ-
ξη κατάλληλου δικτύου υποδομών ανά-
κτησης και διάθεσης αποβλήτων. 

- Αποκατάσταση των ρυπασμένων 
περιοχών διάθεσης αποβλήτων. 

- Δημιουργία προϋποθέσεων για 
την αποτροπή της εξαγωγής αποβλή-
των, καθώς αυτό συνεπάγεται σημαντική 
απώλεια δυνητικών πόρων και ταυτό-
χρονα ευκαιριών ανακύκλωσης και ανά-
κτησης στη χώρα, εκτός αν δεν υπάρ-
χουν αντίστοιχες υποδομές στη χώρα. Η 
προσπάθεια αφορά ιδιαίτερα στην απο-
τροπή της εξαγωγής ΑΣΑ, καθώς πρόκει-
ται για πρακτική που συντηρεί τη λογική 
της παραμονής τους σε σύμμεικτη μορ-
φή και αντιστρατεύεται την προδιαλο-
γή των υλικών. 

- Εξάλειψη παράνομης διακίνησης 
αποβλήτων εντός της χώρας, για την 
ανάπτυξη μεταξύ άλλων και υγιούς και 
περιβαλλοντικά ορθής επιχειρηματικότη-

τας στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. 
- Ενίσχυση ελέγχων - επιθεωρήσεων 

και μηχανισμών επιβολής για τη διασφά-
λιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. 

3. Εφαρμογή της Διαλογής στην 
Πηγή, ως του πλέον δόκιμου τρόπου 
συλλογής με σκοπό 

με σκοπό την επίτευξη υψηλής ποι-
ότητας ανακύκλωσης με τη λήψη των 
ακόλουθων μέτρων: 

- Καθιέρωση πανελλαδικά χωριστής 
συλλογής αποβλήτων, ώστε να επιτευ-
χθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα 
στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης. 
Χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλά-
χιστον για το γυαλί, το χαρτί, το μέταλ-
λο και το πλαστικό, ώστε να εξασφαλι-
σθεί, κατ ’ελάχιστον, η ανακύκλωση του 
60% του συνολικού τους βάρους από το 
στάδιο της προδιαλογής, ως το 2020. 

- Καθιέρωση της χωριστής συλλο-
γής των βιοαποβλήτων, ως πρωταρχικού 
βήματος του νέου συστήματος διαχεί-
ρισης, για τη διευκόλυνση της χωρι-
στής συλλογής και ανακύκλωσης των 
διαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της χωρι-
στής συλλογής ήτοι 40% του συνολι-
κού βάρους των βιοαποβλήτων, ως το 
2020. Επεξεργασία των χωριστά συλ-
λεγέντων βιοαποβλήτων με στόχο την 
παραγωγή κόμποστ το οποίο να πληροί 
ποιοτικές προδιαγραφές για την περαι-
τέρω χρήση του σύμφωνα με διεθνή ή 
/ και εθνικά πρότυπα. 

- Υιοθέτηση μέτρων και δημιουργία 

νέου δικτύου Πράσινων Σημείων ή/ και 
Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης 
για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) 
ως στοιχείων του τοπικού σχεδίου, με 
χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια. 
Σε δήμους με πληθυσμό περισσότερο 
από 2.000 κατοίκους ένα τουλάχιστον 
Πράσινο Σημείο ή/ και ΚΑΕΔΙΣΠ. Στα 
Πράσινα Σημεία θα εξασφαλίζεται με 
κατάλληλο τρόπο η ενσωμάτωση και 
της άτυπης συλλογής 

- Υιοθέτηση μέτρων ώστε να επι-
τευχθούν κατ’ ελάχιστον οι στόχοι του 
Ν.4042/2012 (Α’ 24) έως το 2020 σχε-
τικά με την προετοιμασία για επαναχρη-
σιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση 
υλικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

- Ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας 
των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης (ΣΕΔ) και επανασχεδιασμός τους, 
στο πλαίσιο ενιαίου κεντρικού συντο-
νιστικού φορέα για τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. Επανεξέταση του 
θεσμικού πλαισίου με στόχο την βελτι-
στοποίηση της λειτουργίας, τη διαφάνεια 
και τον έλεγχο των συστημάτων εναλ-
λακτικής διαχείρισης σε άλλα υλικά, στο 
πλαίσιο ενιαίου κεντρικού συντονιστι-
κού φορέα (με αναβάθμιση του ΕΟΑΝ). 
Τα έσοδα των ΣΕΔ αποτελούν δημόσιο 
πόρο και πρέπει να εξεταστεί ο έλεγχός 
τους μέσω κρατικού λογιστικού συστή-
ματος για να αποτελέσουν επενδυτικό 
κονδύλι για την ανάπτυξη των συστη-
μάτων της νέας διαχείρισης αποβλήτων. 

- Συμπληρωματική χρήση μεθόδων 
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ανάκτησης ενέργειας, με την προϋπόθεση 
ότι δεν αλλοιώνουν τους στόχους προ-
διαλογής και ανάκτησης υλικών 

- Προτεραιότητα στην περαιτέρω 
ανάκτηση υλικών, έναντι της παραγωγής 
δευτερογενών καυσίμων, στα εργοστά-
σια επεξεργασίας αποβλήτων. 

- Τέλος, περιορισμός της διάθεσης 
σε χώρους υγειονομικής ταφής στα μη 
ανακτήσιμα απόβλητα (ιδίως των βιο-
αποδομήσιμων αστικών αποβλήτων). 

4. Εξορθολογισμός κόστους υπηρε-
σιών διαχείρισης αποβλήτων και προ-
ώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των 
αποβλήτων, με στόχο τη θεσμοθέτηση 
ανταποδοτικού οφέλους προς τον πολί-
τη από την ανακύκλωση. 

- Υποστήριξη των περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών, και της καινοτομίας, που 
θεωρούνται σημαντικά και για τις ανα-
πτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομί-
ες, όπου μάλιστα διαφαίνονται αξιόλογες 
αυξητικές τάσεις, για την προώθηση της 
ιεράρχησης στη διαχείριση αποβλήτων. 

- Παροχή κινήτρων για την υλοποίη-
ση πανελλαδικά των Πράσινων Σημείων 
από τους Δήμους για την επαναχρησιμο-
ποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων. 

- Παροχή κινήτρων για την υλοποίη-
ση πανελλαδικά Πράσινων Σημείων και 
Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, 
Διαλογής στην πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) μόνον 
για την εκπαίδευση και διαλογή στην 
πηγή των αποβλήτων μόνο στο πλαίσιο 
προγραμματικής σύμβασης με δήμους, 
εντός των διοικητικών ορίων των δήμων. 

- Προώθηση εθελοντικών δράσε-
ων-συμφωνιών σχετικά με τις πράσινες 
δημόσιες συμβάσεις και την προμήθεια 
βιώσιμων/ πράσινων προϊόντων. 

- Βελτίωση των όρων εργασίας και 
εξάλειψη επικίνδυνων και ανθυγιεινών 
συνθηκών στον τομέα της διαχείρισης 
αποβλήτων 

- Αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχεί-
ρισης αποβλήτων προς τους πολίτες και 
τους παραγωγούς αποβλήτων, ευαισθη-
τοποίηση και ενθάρρυνση της ενεργού 
συμμετοχής των πολιτών μέσω εκτε-
νούς διαβούλευσης και μέσω εφαρμογής 
των δράσεων διαχείρισης (ανακύκλωση, 
επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση, 
υπόλειμμα) κοντά στην παραγωγή των 
αποβλήτων 

- Κατάρτιση εθνικής επικοινωνιακής 
στρατηγικής, με στόχο την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση στον τομέα των 
αποβλήτων, για το ευρύ κοινό και επι-
λεγμένες ομάδες-στόχους. 

- Ανάπτυξη αποτελεσματικού μηχα-
νισμού διαφάνειας, συστηματικής ενη-
μέρωσης, υποστήριξης και κατάρτισης 
των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και 
διαχείριση αποβλήτων. 

- Βελτίωση πρόσβασης στην πλη-
ροφορία των εμπλεκόμενων φορέων 
μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

- Θεσμοθέτηση των αρμοδιοτήτων των 
δήμων, ώστε να μπορούν να υλοποιούν 

όλο το φάσμα των δράσεων των τοπι-
κών σχεδίων διαχείρισης, συμπεριλαμ-
βανομένης της απρόσκοπτης διάθεσης 
των ανακτήσιμων υλικών και ενίσχυση 
της τεχνικής επάρκειας τους καθώς των 
λοιπών φορέων διαχείρισης αποβλήτων 

- Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και 
συμμετοχή των δράσεων της κοινωνι-
κής οικονομίας στο πλαίσιο των τοπι-
κών δημοτικών σχεδίων αποκεντρωμέ-
νης διαχείρισης. 

- Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ 
των τοπικών κοινωνιών και των εμπλε-
κόμενων φορέων στη διαχείριση απο-
βλήτων, με στόχο επίτευξη κοινωνικών 
συναινέσεων. 

Μέχρι εδώ δεν υπάρχουν αντιρρή-
σεις. Όμως παρακάτω μπήκε εμβόλι-
μα μετά  το πέρας της διαβούλευσης  η 
εξής αμφιλεγόμενη παράγραφος στην 
σελίδα 9.:

5. Ανάκτηση Ενέργειας- Ενεργει-
ακή Αξιοποίηση Αποβλήτων 

Οι έννοιες «Ανάκτηση Ενέργειας» 
και «Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλή-
των» στο ΕΣΔΑ ορίζονται ως οι πρα-
κτικές ήπιας περιβαλλοντικής όχλη-
σης, οι οποίες βάσει βιολογικών ή/
και χημικών διεργασιών παράγουν 
δευτερογενή αέρια ή υγρά καύσιμα 
για την παραγωγή ενέργειας. Τέτοιες 
πρακτικές ενδεικτικά είναι: η ανά-
κτηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ/ ΧΥΤΥ, η 
παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερό-
βιας αποδόμησης, η παραγωγή βιο-
ντίζελ από απόβλητα έλαια κ.α. 

Μέθοδοι θερμικής ανάκτησης ενέρ-
γειας δευτερογενών στερεών καυσί-
μων όπως η καύση, η αεριοποίηση, 
η πυρόλυση, η αεριοποίηση Plasma 
κ.α. θεωρούνται διεργασίες υψηλής 
περιβαλλοντικής όχλησης και βάσει 
της αρχής της προφύλαξης δεν ενδεί-
κνυνται από τον παρόντα σχεδιασμό. 
Ως εκ τούτου τεχνικές που παράγουν 
RDF/ SRF δεν ενδείκνυνται για την 
επεξεργασία των απορριμμάτων καθό-
τι απομακρύνουν υλικά που πρέπει να 
οδεύουν προς ανακύκλωση. 

Τα δευτερογενή καύσιμα ορίζονται 
ως καύσιμα που προκύπτουν έπειτα 
από επεξεργασία αποβλήτων. 

Η διατύπωση αυτή  είναι γνήσιο τέκνο 
της συντεχνιακής νοοτροπίας που καλλι-
εργήθηκε με συνέπεια στον  πάλαι ποτέ   
Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων  και Κοινοτήτων  
Αττικής  (ΕΣΔΚΝΑ )  και σήμερα  ΕΣΔΑ 
που θυσίασε στο βωμό της διαπλοκής 
κάθε πρωτοπόρα πρωτοβουλία και δαι-
μονοποίησε αντιεπιστημονικά κάθε και-
νοτομία  στο τομέα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων, που σπατάλησε εκατοντά-
δες εκατομμύρια ευρώ στην κατασκευή 
του άχρηστου  ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων μόνο 
και μόνο για να παράγει ένα RDF που 
ενταφιάζεται στον ΧΥΤΑ και ένα κομπόστ 
που οδηγείται και αυτό στο ΧΥΤΑ  ως 
εδαφοβελτιωτικό  μιάς και προέρχεται 
από σύμμεικτο σκουπίδι. Ο αποτυχημέ-
νος σχεδιασμός του ΕΜΑΚ αποσκοπού-
σε στην επανάκτηση των μετάλλων ,την 

παραγωγή ενός κακής ποιότητας κομπόστ  
και ενός κακής ποιότητας RDF (δέμα-
τα πλαστικού και χαρτιού,που μπορού-
σαν να ανακυκλωθούν περαιτέρω). Το 
RDF  προορίζονταν να δοθεί στις τσιμε-
ντοβιομηχανίες με τα γνωστά αποτελέ-
σματα των αντιδράσεων των κατοίκων 
της Εύβοιας   κατά της  Lafarge πρώην 
«Τσιμέντα Ηρακλής» Δυστυχώς η ανω-
τέρω παράγραφος εκφράζει αυτή την 
νοοτροπία  και ενώ κατατάσσει την καύ-
ση/ αποτέφρωση στις μεθόδους υψηλής 
περιβαλλοντικής όχλησης  την  θεσμο-
θετεί για τις ενεργοβόρες  βιομηχανίες  
και για μια σειρά ρεύματα ενώ στο τέλος 
όπως θα αποδείξομε με την παράθεση 
του σχετικού εδαφίου του ΕΣΔΑ δέχε-
ται και από κοινού κατασκευή μονάδας 
συναποτέφρωσης. Οδηγούμαστε στην 
σκέψη ότι η ανωτέρω παράγραφος δεν 
είναι τόσο αθώα διότι φωτογραφίζει 
γνωστές κατασκευαστικές εταιρείες που 

νέμονονται το βιοαέριο των ΧΥΤΑ κατ’α-
ποκλειστικότητα , που λειτουργούν με 
ανάθεση το ΕΜΑΚ και την μονάδα απο-
τέφρωσης επικινδύνων νοσοκομειακών 
αποβλήτων. Η νοοτροπία  αυτή ακυρώ-
νει στην πράξη τις καλές  αρχικές προ-
θέσεις  του ΕΣΔΑ και διαιωνίζει τους 
ΧΥΤΑ ενώ ακυρώνει στην πράξη σειρά 
αναπτυξιακών επενδύσεων.

 Αν εξετάσομε  την ανωτέρω υπο-
γραμμισμένη παράγραφο διαπιστώ-
νουμε εμφανή προσπάθεια αυθαίρετης 
εξωκοινοβουλευτικής τροποποίησης 
του άρθρου 11 «Ορισμοί»   παρ. 15 του 
Νόμου 4042/2012  και του άρθρου 29 
δ καθώς κα του Παραρτήματος ΙΙ και 
επομένως σε πλήρη αντίθεση με τα αντί-
στοιχα άρθρα της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ  
άρθρα 3 και 4. Η έννοια της ανάκτησης 
δεν μπορεί να συρρικνωθεί με καμία ΚΥΑ 
και είναι σαφής:

«αρθρο 11 παραγ 15., ανάκτη-
ση: οποιαδήποτε εργασία της οποί-
ας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι  τα 
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο 
σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλι-
κά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, 
θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για 
την πραγματοποίηση συγκεκριμένης 
λειτουργίας, ή ότι τα απόβλητα υφί-
στανται προετοιμασία για την πραγ-
ματοποίηση αυτής της λειτουργίας, 
είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενι-
κότερο πλαίσιο της οικονομίας. Στο 
Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται μη εξα-

ΣΧΉΜΑ 15 Διάγραμμα διαχείρισης γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 
σελ.70

Διάγραμμα προτεινόμενης διαχεί-
ρισης ιλύος. Σελ.56
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ντλητικός κατάλογος των εργασι-
ών ανάκτησης», και στο άρθρο 29 δ 
ορίζεται: 

Παρ .δ’,  άλλου είδους ανάκτηση 
όπως ανάκτηση ενέργειας 

και στο  ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ  ΙΙ ορίζονται 
ως μορφές ανάκτησης η αποτέφρωση 
και συναποτέφρωση  καθώς και η αερι-
οποίηση και η πυρόλυση.    Δεν υπο-
στηρίζομε την μέθοδο της καύσης των 
απορριμμάτων   παρά τις προόδους που 
έχουν γίνει στο τομέα της περιβαλλοντι-
κής προστασίας και προφύλαξης ,όμως 
είναι αντιεπιστημονική η προσπάθεια να 
κατατάσσουν στην ίδια κατηγορία περι-
βαλλοντικής όχλησης με την αποτέφρω-
ση απορριμμάτων την αεριοποίηση την 
πυρόλυση, που αποδεδειγμένα δεν είναι 
καύση και αποδίδουν  στο υποδεκαπλά-
σιο απαέρια και στερεά υπολείμματα 
τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν ως 
οικοδομικά υλικά, και μάλιστα η βέλτι-
στη τεχνική της αεριοποίησης  είναι αυτή 
με πλάσμα η οποία παρουσιάζει μηδενι-
κά κατάλοιπα . Η αεριοποίηση πλάσμα-
τος  απορριμμάτων παράγει συνθετικό 
αέριο το οποίο περνά από αυλό πλάσμα-
τος(πλάσμα = ιοντισμένη ύλη σε θερμο-
κρασίες άνω των 3000 βαθμών Κελσί-
ου) σε θερμοκρασίες  10.000  βαθμών 
Κελσίου με αποτέλεσμα να είναι καθα-
ρότερο του φυσικού αερίου . Η αεριοποί-
ηση πλάσματος κρυσταλλοποιεί τα υπο-
λείμματα της με αποτέλεσμα τίποτε να 
μην οδηγείται στο ΧΥΤΑ.  Η  παραγωγή 
ενέργειας από βιοαέριο που προέρχεται 
από ΧΥΤΥ δεν είναι ήπια πρακτική γιατί 
αυτό το βιοοαέριο είναι τοξικό , περιέ-
χει  υδροσουλφίδια και βαρείς ρύπους 
από τον ΧΥΤΥ   και συνήθως καίεται  
σε πυρσό με διάχυση στην ατμόσφαι-
ρα σοβαρών ρύπων. Αν οδηγηθεί σε 
μηχανές εσωτερικής καύσης  οι ρύποι 
που παράγονται είναι πέρα από τα όρια 
της ΕΕ ενώ το συνθετικό αέριο από την 
αεριοποίηση  πλάσματος εξαιτίας του 
εξευγενισμού του δεν περιέχει τέτοιες 
ουσίες.  Η ανάκτηση ενέργειας από ανα-
ερόβιο χώνευση είναι επίσης οχλούσα 
διότι παράγει παρόμοιο βιοαέριο με τις 
ανωτέρω σοβαρές συνέπειες στην καύ-
ση του και μεγάλη ποσότητα υπολείμμα-
τος ,περίπου 50% του εισερχομένου σε 
αυτή απορρίμματος το οποίο πρέπει να 
μετατραπεί σε κομπόστ για διατεθεί σε 
….ΧΥΤΑ. Αντίθετα η αεριοποίηση πλάσμα-
τος μπορεί να εξυγιάνει τους κορεσμέ-
νους ΧΥΤΑ αεριοποιώντας όλο το οργα-
νικό φορτίο που είναι θαμμένο σε αυτές 
και να  το μετατρέψει σε ευγενές καθα-
ρό συνθετικό αέριο του οποίου η καύση 
σε μηχανές παράγει μόνο διοξείδιο του 
άνθρακος και υδρατμούς που μπορούν 
να συγκρατηθούν σ ε θερμοκήπια πχ.υ-
δροπονίας. Αποτέλεσμα:   μείωση των 
παραγομένων αερίων του θερμοκηπίου 
και επομένως των προστίμων.

 Η άλλη παράγραφος της ανωτέρω 
παραγράφου 5 που αποθαρρύνει την 
παραγωγή RDF/ SRF πρέπει να οδηγή-
σει στο άμεσο κλείσιμο του ΕΜΑΚ Ανω 

Λιοσίων!!! Δυστυχώς αυτό δεν το βλέ-
πομε. Τι κρύβει επομένως η εμβόλιμη 
αυτή παράγραφος που θα αναστείλει 
όλες τις επενδύσεις στο τομέα της αερι-
οποίησης και της αεριοποίησης πλάσμα-
τος? Η απάντηση δίδεται από τα παρα-

κάτω  κεφάλαια και εδάφια του ΕΣΔΑ:
  σελ. 60
Επικίνδυνα Β.Α. 
«- Αξιοποίηση των υφιστάμενων 

ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ για την εξυπηρέ-
τηση των αναγκών τρίτων, τουλά-

χιστον έως την ολοκλήρωση των 
αναγκαίων υποδομών. 

- Κατασκευή ΧΥΤΕΑ συνολικής 
δυναμικότητας 70 χιλ. τόνων επι-
κίνδυνων βιομηχανικών αποβλή-
των ετησίως.- Ειδικότερες προβλέ-
ψεις για τη νησιωτική χώρα μέσω 
της εξέτασης κατά σειρά προτεραι-
ότητας των δυνατοτήτων (i) (συν)
διάθεσης εντός χώρου βιομηχανι-
κών εγκαταστάσεων, (ii) κατασκευ-
ής ΧΥΤΕΑ σε προκαθορισμένα νησιά 
για την εξυπηρέτηση των νησιωτι-
κών Περιφερειών και (γ) θαλάσσι-
ας μεταφοράς και εξυπηρέτησης από 
ηπειρωτικούς ΧΥΤΕΑ. 

   Αποτέφρωση οργανικών, επι-
κίνδυνων Β.Α(Βιομηχανικών Απο-
βλήτων). που δεν μπορούν να ανα-
κτηθούν κατά προτεραιότητα μέσω 
της αξιοποίησης υφιστάμενων βιο-
μηχανικών εγκαταστάσεων και υπο-
δομών. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, 
διάθεση σε ΧΥΤΕΑ, εφόσον πληρούν 
τις προδιαγραφές για ταφή» 

Εδώ το ΕΣΔΑ προωθεί αφενός 
τους ιδιωτικούς ΧΥΤΕΑ( Χώρους 
Υποδοχής Τοξικών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων) –ας ψάξουμε ποιοι έχουν 
και που ιδιωτικούς ΧΥΤΕΑ και στο-
χεύει σε ένα δημόσιο ΧΥΤΕΑ χωρη-
τικότητας 70000 τόνων,σκεφθείτε 
μελέτες και κοινωνικό κόσος στην 
περιοχή που θα επιλεγεί ενώ ευνοεί 
τις ρυπογόνες  υπάρχουσες (?????) 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης τοξι-
κών και επικινδύνων.  Δεν είναι οι  
ΧΥΤΕΑ  και οι αποτεφρωτήρες τοξι-
κών εγκαταστάσεις  υψηλής περιβαλ-
λοντικής όχλησης? Τους δύο ΧΥΤΕΑ 
τους ονομάζει και είναι ο ΧΥΤΕΑ 
του Μυτιληναίου στο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
HELLAS και ο άλλος  ο ΧΥΤΕΑ της 
ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα.

Σελ.45
-«Ιλύες αστικού τύπου .Ποσοτι-

κοποίηση Διαχείριση:
-χρήση ως δευτερογενές καύσιμο 

(ανάκτηση σε μονάδες παραγωγής 
βιοαερίου με απόδοση του χωνέμα-
τος επ’ ωφελεία της γεωργίας, ανά-
κτηση σε μονάδες συναποτέφρωσης).

χρήσης της ξηράς ιλύος ως δευ-
τερογενές καύσιμο στη εγχώρια βιο-
μηχανία και σε θερμοηλεκτρικούς 
σταθμούς παραγωγής ενέργειας». 

 Σχόλιο: και εδώ προβλέπεται η 
ανάκτηση  σε μονάδες συναποτέ-
φρωσης(υψηλής όχλησης) και μάλι-
στα σε βιομηχανίες ως καύσιμο και 
σε ΘΗΣ όταν υπάρχει βιβλιογραφία 
και  έρευνα από την ΔΕΗ που απορ-
ρίπτει την συναποτέφρωση με λιγνί-
τη  η μαζούτ γιατί οι μονάδες καύ-
σης της ΔΕΗ είναι ακατάλληλες  για 
συναποτέφρωση με ιλύες και στερεά 
απόβλητα.. Δεν μπορεί το ΕΣΔΑ  να 
προτείνει  σε αυτές τις περιπτώσεις 
αποτέφρωση και να αποκλείει την 
αεριοποίηση πλάσματος!

 Παρακάτω παρουσιάζομε  τα προ-

Σχήμα 8 διάγραμμα διαχείρισης αποβλήτων οργανισμών κοινής ωφε-
λείας.Σελ.61

Σχήμα 12 Διάγραμμα  διαχείρισης  ΑΥΜ
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τεινόμενα από το ΕΣΔΑ διαγράμματα 
διαχείρισης γεωργοκτηνοτροφικών απο-
βλήτων, ιλύων  αστικού τύπου, στερεών 
αποβλήτων Οργανισμών Κοινής Ωφελεί-
ας, Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 
, Βιομηχανικών Αποβλήτων και Μεταχει-
ρισμένων Ελαστικών Οχημάτων (ΜΕΟ.) 
ΠΟΥ ΣΕ ΌΛΑ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΩΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΉ ΑΝΆΚΤΗΣΗ Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ (ο 
συμβολισμός R1 σύμφωνα με το Παρ/μα  
ΙΙ της  2008/98/ ΕΚ και  της εφαρμογής 
της στην Ελλάδα του νόμου 4042/2012 
σημαίνει ανάκτηση ενέργειας με αποτέ-
φρωση στερεών αποβλήτων.):

- 3 . 4 . 2 . 6  Ε δ ά φ ι ο  τ ο υ 
ΕΣΔΑ(Μεταχειρισμένα Ελαστικά 
οχημάτων- Διαχείριση –Ποσοτικο-
ποίηση στόχων) ΣΕΛ.64

«Για τη διαχείριση των μεταχειρι-
σμένων ελαστικών οχημάτων (ΜΕΟ) 
θα προωθηθεί η ανακύκλωση και 
δευτερευόντως η ενεργειακή ανά-
κτηση σύμφωνα και με την αρχή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων. Επιπλέ-
ον θα διευρυνθεί το πεδίο εφαρμο-
γής με την ένταξη στην εναλλακτική 
διαχείριση και των υπόλοιπων κατη-
γοριών ελαστικών (ελαστικά ποδη-
λάτων και ελαστικά διαμέτρου άνω 
των 1.400 mm). Οι στόχοι σχεδια-
σμού για τη διαχείριση των ΜΕΟ, σε 
συμφωνία με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 
109/2004 όπως αυτά ενσωματώνο-
νται στο παρόν ΕΣΔΑ, παρουσιάζο-
νται στον ακόλουθο πίνακα. 
ΕΠΑΝΑ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
(ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΕΛΑΣ-
ΤΙΚΑ Ø > 1400mm 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ (R) εκτός ενεργειακής 
ανάκτησης 
ΜΕΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
(R1) 
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 
ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 
(D) 
ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ 
ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΡΙΜΜΑ 
ΠΟΥΔΡΑ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΣΕ ΜΠΑΛΕΣ
Σελ 65

Σχόλιο: Εδώ πλέον  το ΕΣΔΑ προ-
τείνει την συναποτέφρωση των στε-
ρεών αποβλήτων σε ενεργοβόρες  
βιομηχανίας της εγχώριας βιομη-
χανίας ως εναλλακτικών καυσίμων 
και την διερεύνηση μονάδων συνα-
ποτέφρωσης.  Εδώ παραβλέπεται η 
αναγκαιότητα  έκδοσης νέων ΑΕΠΟ 
για πολλές ενεργοβόρες βιομηχανί-
ες όπως οι τσιμεντοβιομηχανίες για 
τις οποίες υπήρχαν έντονες αντιδρά-
σεις από τις τοπικές κοινωνίες γιατί 
δεν διέθεταν μέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας για την συναποτέφρωση 
στερεών αποβλήτων. Δέχεται ακόμα 
το ΕΣΔΑ την διερεύνηση για μονάδα 
συναποτέφρωσης και συνεπεξεργασί-
ας ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ  ΑΠΟ 
ΤΑ ΑΣΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΟΡΙΣ-
ΜΟΣ ΤΩΝ…….RDF και SRF  με υψηλό 

οπωσδήποτε gate fee για τους  ΟΤΑ. 
Δηλαδή η πρόταση αυτή έρχεται σε 
πλήρη αντίθεση με την παράγραφο 
5 σελ.9 του ίδιου ΕΣΔΑ!!!

΄Αυτή είναι μια πρώτη ανάγνωση του 
ΕΣΔΑ. Θα ακολουθήσουν και άλλες και 
θα εντοπισθούν οι σκοπιμότητες και οι 
ελλείψεις. Από την ανωτέρω ανάγνω-
ση εξάγομε το συμπέρασμα ότι ενώ το 
ΕΣΔΑ προσπαθεί να αποκλείσει τις νέες 
τεχνολογίες από τα επί μέρους ΠΕΣΔΑ 
αλλά και να σταματήσει σειρά επενδύσε-
ων στο τομέα της αεριοποίησης βιομά-
ζας και οργανικού φορτίου από στερεά 
απόβλητα ,προωθεί σαν νέους παίκτες 
στο παιχνίδι της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων τις ενεργοβόρες βιομηχανίες 
και τους ιδιοκτήτες τους (αναλογιστείτε 
τι θα κερδίζουν από GATE-FEE που θα 
το πληρώνουν οι δημότες) προωθώντας 
την αποτέφρωσηκαι συναποτέφρωση 
σε μονάδες που λειτουργούν με  προ-
βλήματα. Επίσης προωθεί και υποστηρί-
ζει τους υπάρχοντες  και μελλοντικούς 
ιδιοκτήτες ΧΥΤΕΑ . Παράλληλα τερά-
στιες ποσότητες υπολειμματικών σύμ-
μεικτων απορριμμάτων θα οδηγούνται 
στους παλιούς και νέους ΧΥΤΑ υπονο-
μεύοντας στην πράξη το προοίμιο και 
τις στρατηγικές του ΕΣΔΑ 

 Με επόμενα σημειώματα μας θα επα-
νέλθομε γιατί υπάρχουν πολλά ακόμα 
αδύνατα και αρνητικά σημεία στο ΕΣΔΑ. 

 Προς το παρόν ΚΚ Υπουργοί Κου-
ρουπλή, Σκουρλέτη μην το υπογράφε-
τε γιατί θα εκτεθείτε!!!!

Πίνακας 17: Αναγκαία βασικά δίκτυα ανά-
κτησης/ διάθεσης αποβλήτων (2020) προς 
εφαρμογή του άρθρου 16 ν.4042/2012 
Κατηγορία αποβλήτων 

Αναγκαία βασικά δίκτυα διάθεσης και 
επεξεργασίας αποβλήτων 2020 

Αστικά στερεά απόβλητα Ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών 
σε μονάδες επεξεργασίας υπολειπόμε-
νων σύμμεικτων ΑΣΑ. 
Αξιοποίηση πλήρως της ενεργοβόρου 
εγχώριας βιομηχανίας για την απορρό-
φηση των παραγόμενων εναλλακτικών 
καυσίμων και διερεύνηση για κατασκευή 
μονάδας / μονάδων συνεπεξεργασίας/ 
(συν)αποτέφρωσης. 

« ΕΔΑΦΙΟ3.5. του ΕΣΔΑ: Συγκεντρωτικά στοιχεία σχεδιασμού διαχείρισης

Η ανάγκη της απλοποίησης και ενοποίησης των περι-
βαλλοντικών σημάτων έχει τεθεί από περιβαλλοντικές κινή-
σεις αλλά και οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών 
(όπως το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή – ΚΕΠΚΑ) καθώς 
ο μεγάλος και πολύπλοκος αριθμός σημάτων που χρησιμο-
ποιούνται, ο ελλιπής έλεγχος για το εάν ανταποκρίνονται 
ή όχι στην πραγματικότητα και η ύπαρξη ακόμα εθνικών ή 
περιφερειακών σημάνσεων (ο μπλε Άγγελος στη Γερμανία ή 
ο κρίνος στις Σκανδιναβικές χώρες), δημιουργούν τελικά μία 
περιβαλλοντική Βαβέλ, που πολλές φορές μπερδεύει και δεν 
βοηθά τον καταναλωτή. Η ποσότητα των σημάτων αντιστοι-
χεί σε ποιότητα ελέγχου ή αποτελούν πράσινη διαφήμιση;

Το πιο συχνά εμφανιζόμενο σύμβολο είναι αυτό με τα 
τρία πράσινα βελάκια, που σχηματίζουν κύκλο. Το σήμα αυτό 
σημαίνει πως το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να ανακυκλω-
θεί. Δεν σημαίνει πως προέρχεται και από ανακυκλώσιμο 
υλικό. Προέλευση από ανακυκλώσιμο υλικό υποδηλώνει το 
ίδιο σήμα, μόνο όταν στο κέντρο του βρίσκεται ένα ποσοστό 
επί τοις εκατό. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός (π.χ. 40%) απο-
καλύπτει το ποσοστό του προϊόντος που προέρχεται από 
ανακύκλωση. Το σύνολο του προϊόντος μπορεί να ανακυ-
κλωθεί μετά τη χρήση. Στην περίπτωση που το σήμα περι-
έχει δύο βέλη, αλληλοδιαπλεκόμενα, ένα πράσινο και ένα 
άσπρο, αυτό σημαίνει πως η εταιρεία παραγωγής του συμ-
μετέχει σε σύστημα ανακύκλωσης, καταβάλλοντας σχετικό 
τέλος (το οποίο περνά στην τιμή πώλησης).

Πολλά προϊόντα, για να κυκλοφορήσουν εντός της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης (είτε έχουν παραχθεί στην Ε.Ε. είτε όχι) 
πρέπει να φέρουν το σήμα CE, το οποίο υποδηλώνει πως 
το συγκεκριμένο προϊόν τηρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγρα-
φές ασφαλείας και προστασίας υγείας και περιβάλλοντος. 
Πριν από την τοποθέτηση του σήματος πρέπει να υποβλη-
θεί τεχνικός φάκελος. Παρόλα αυτά η δήλωση γίνεται με 
αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας παραγωγής και έχει απο-
δειχθεί στην πράξη, από πλήθος προϊόντων που αποδείχθη-
καν προβληματικά, πως η απονομή του σήματος CE γίνεται 
εύκολα. Το ίδιο ισχύει και με το ευρωπαϊκό σήμα European 
Ecolabel (ένα λουλούδι με τα αστέρια της σημαίας της Ε.Ε.), 
που υποδηλώνει πως το προϊόν έχει κατασκευαστεί με φιλι-
κές προς το περιβάλλον μεθόδους.

Όσον αφορά στα πλαστικά υλικά που ανακυκλώνονται, 
το σήμα σχηματίζεται από τρία μαύρα βέλη, με έναν αριθμό 
στο κέντρο. Εάν ο αριθμός είναι το 1, τότε αναφερόμαστε 
σε μπουκάλια PET ή πολυαιθυλενίου, τα οποία χρησιμοποι-
ούνται στις συσκευασίες νερού, αναψυκτικών και ανακυ-
κλώνονται σχετικά εύκολα. Εάν ο αριθμός είναι το 2, τότε 
αναφέρεται στο HDPE (υψηλής περιεκτικότητας πολυαιθυ-
λένιο), το οποίο και συναντάται σε συσκευασίες καθαριστι-
κών, σακούλες απορριμμάτων, χυμούς και είναι επίσης ανα-
κυκλώσιμο πλαστικό υλικό. Όταν ο αριθμός είναι 3 τότε στο 
προϊόν υπάρχει PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο). Επειδή το υλι-
κό αυτό ανακυκλώνεται πιο δύσκολα από άλλα πλαστικά 
και η καύση του απελευθερώνει τοξικές ουσίες, έχει αντι-
κατασταθεί από το PET στη βιομηχανία τροφίμων. Σήμερα 

χρησιμοποιείται σε καλώδια και σωληνώσεις. Ο αριθμός 4 
αναφέρεται σε πλαστικό χαμηλής περιεκτικότητας σε πολυαι-
θυλένιο, όπως είναι οι σακούλες τροφίμων και οι πλαστικές 
σακούλες σούπερ μάρκετ και καταστημάτων. Το 5 συναντά-
ται συνήθως στα καλαμάκια, τα πώματα μπουκαλιών, μπου-
κάλια από σάλτσες αλλά και ιατρικά σιρόπια. Υποδηλώνει 
παρουσία πολυπροπυλενίου (ΡΡ), το οποίο ανακυκλώνεται. 
Ο αριθμός 6 δείχνει παρουσία PS (πολυστυρένιο), υλικό 
που χρησιμοποιείται σε πλαστικά είδη μιας χρήσης (ποτή-
ρια, πιάτα κ.λπ.), σε θήκες CD-DVD. Το PS ανακυκλώνεται. 
Ο αριθμός 7 αναφέρεται σε πλαστικά, που δεν κατατάσσο-
νται στις προηγούμενες κατηγορίες.

Για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που πρέπει 
να ανακυκλωθούν ξεχωριστά και δεν πρέπει να πέσουν στα 
κοινά απορρίμματα, γιατί υπάρχει τοξικός κίνδυνος, για προ-
ϊόντα ξυλείας ή χαρτιού, που προέρχονται από δάση, των 
οποίων η διαχείριση γίνεται με «βιώσιμο» τρόπο, υπάρχει 
πληθώρα σημάτων. 

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και είκοσι (20) σχεδόν χρόνια ,έχει 
καταγγείλει αυτήν την αποπροσανατολιστική πολιτι-
κή της εφαρμογής «δήθεν» οικολογικών σημάτων για 
τα ανακυκλωμένα ή προς ανακύκλωση …σκουπίδια.

Αυτά κάθε άλλο σκουπίδια είναι μιας και τα συστή-
ματα που τα επεξεργάζονται κερδίζουν πολλά περισ-
σότερα από αυτά που δίνουν.

Το αλλαλούμ αυτό τους βολεύει για αυτό οι επι-
σημάνσεις  καταλήγουν προς  όφελος τους.

Η Βαβέλ της οικολογικής σήμανσης των προϊόντων
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ΑΡΚΕΤA ΠΙΑ  
ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜO  
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚAΛΥΨΗ  
ΣΤΑ ΖΗΤHΜΑΤΑ  
ΤΗΣ ΑΝΑΚYΚΛΩΣΗΣ

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, η 
προσπάθεια της Πρωτοβουλίας συνεν-
νόησης για τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) να φωτίσει -και να 
φωτιστεί σε- θέματα, που σχετίζονται με 
το «κύκλωμα» της ανακύκλωσης, προ-
σέκρουσε σε έναν αδιαπέραστο τοίχο. Ο 
τοίχος, στην προκειμένη περίπτωση, ήταν 
ο ΕΟΑΝ (Ελληνικός οργανισμός ανακύ-
κλωσης), ο αρμόδιος δημόσιος φορέας 
που εποπτεύει την ανακύκλωση και το 
σημαντικότερο, ίσως, «σύστημα εναλ-
λακτικής διαχείρισης - ΣΕΔ» της ΕΕΑΑ 
ΑΕ, που κυριαρχεί στον τομέα της ανα-
κύκλωσης συσκευασιών, με προμετωπί-
δα τον μπλε κάδο. Οπότε, για μια ακόμη 
φορά, τίθενται αβίαστα τα ερωτήματα: 
ποιος ωφελείται από τη συνέχιση της 
αδιαφανούς λειτουργίας της ανακύκλω-
σης στη χώρα μας και αν υπάρχει κάτι 
που πρέπει να συγκαλυφθεί;

Ανοίγουμε μια παρένθεση για να 
σημειώσουμε, ότι η ΕΕΑΑ ΑΕ είναι μία 
μόνο από τις αρκετές ιδιωτικές εταιρεί-
ες, που δραστηριοποιούνται στην ανακύ-
κλωση πληθώρας υλικών (συσκευασίες, 
ελαστικά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, συσσωρευτές κλπ.) και στις 
οποίες η πολιτεία έχει εναποθέσει την 
κύρια ευθύνη των σχετικών δραστηριο-
τήτων, αλλά και την αποκλειστική ευθύνη 
της διαχείρισης των οικονομικών εισφο-
ρών, που εισρέουν στα συστήματα. Κατά 
κανόνα, συγκροτούνται με μορφή ανώ-
νυμων εταιρειών (ΑΕ), με μετόχους τους 
ίδιους τους βασικούς παραγωγούς ή δια-
χειριστές των συγκεκριμένων κατηγορι-
ών ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Εύκο-
λα αντιλαμβάνεται κανείς/μία τη βασική 
αντίφαση, ο έλεγχος της εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων -κυρίως, των οικο-
νομικών- των παραγωγών και των δια-
χειριστών να έχει ανατεθεί σε εταιρεί-

ες με βασικούς μετόχους τους ίδιους. 
Ο ίδιος ο ΕΟΑΝ έχει αναγνωρίσει πως 
υφίσταται τεράστιο πρόβλημα διαφυγής 
εισφορών. Με αυτό το δεδομένο είναι, 
επίσης, εξηγήσιμη η αλλεργία σε κάθε 
μορφή δημοσιοποίησης του τρόπου με 
τον οποίο οι εταιρείες αυτές διαχειρί-
ζονται τις εισφορές που εισπράττουν 
και οι οποίες αποτελούν, στην ουσία, 
δημόσιο πόρο προορισμένο να ενισχύ-
σει περαιτέρω τις δράσεις της ανακύ-
κλωσης. Επιπλέον, ο ΕΟΑΝ αδυνατεί να 
ελέγξει ουσιαστικά ή να επιβάλλει τους 
προβλεπόμενους κανόνες λειτουργίας, 
έστω αυτούς τους ανεπαρκείς, στα διά-
φορα συστήματα. Κλείνει η παρένθεση.

Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Η πρώτη φορά ήταν το 2013, όταν 
η ΠΡΩΣΥΝΑΤ και η κίνηση πολιτών 
ECOELEUSIS έφεραν στην επιφάνεια 
τη σκανδαλώδη διακίνηση σύμμεικτων 
αποβλήτων της Μυκόνου στην Αττική, με 
το μανδύα των ανακυκλώσιμων. Χρησι-
μοποιώντας σαν ενδιάμεσο σταθμό και 
«πλυντήριο» κέντρο διαλογής ανακυ-
κλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) στον Ασπρό-
πυργο, που συνεργάζεται με την ΕΕΑΑ 
ΑΕ και υποδέχεται το περιεχόμενο του 
μπλε κάδου. Πρόκειται για το γνωστό 
ΚΔΑΥ, που κάηκε ολοσχερώς το φετινό 
καλοκαίρι, δίνοντας την ευκαιρία στους 
πάντες να συνειδητοποιήσουν ότι διακι-
νούσε, εκτός από σύμμεικτα απορρίμμα-
τα και επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα!

Ακολούθησαν έλεγχοι των επιθεω-
ρητών περιβάλλοντος, το πόρισμα των 
οποίων, δύο χρόνια μετά, δεν έχει εκδο-
θεί. Η εισαγγελία περιβάλλοντος, στην 
οποία καταγγέλθηκε το περιστατικό, δεν 
κάνει το παραμικρό, προτού της παραδο-
θεί το πόρισμα των επιθεωρητών περι-
βάλλοντος. Ο αρμόδιος φορέας διαχείρι-
σης των αποβλήτων της Αττικής ΕΔΣΝΑ, 
που υποδέχεται τα «υπολείμματα» των 
ΚΔΑΥ χρεώνοντάς τα στους δήμους 
της Αττικής, θεώρησε ότι η υπόθεση 

δεν τον αφορά και δεν ασχολήθηκε. Η 
ΕΕΑΑ ΑΕ και ο ΕΟΑΝ, αντί να απαντή-
σουν στα κρίσιμα ερωτήματα που τους 
τέθηκαν, προσπάθησαν να υπεκφύγουν 
ζητώντας συναντήσεις με την ΠΡΩΣΥ-
ΝΑΤ και την ECOELEUSIS. Οι συναντή-
σεις έγιναν, απαντήσεις δε δόθηκαν, τα 
ερωτήματα ξανατέθηκαν γραπτά και 
εξακολουθούν να παραμένουν αναπά-
ντητα μέχρι σήμερα.

ΤΟ ΔΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ

Η προσπάθεια επαναλήφθηκε από 
την ΠΡΩΣΥΝΑΤ, στις 9.7.2015, με απο-
δέκτες και πάλι τον ΕΟΑΝ και την ΕΕΑΑ 
ΑΕ. Αυτήν τη φορά, στο επίκεντρο ήταν η 
διερεύνηση των επιδόσεων στον τομέα 
της ανακύκλωσης, η εκπλήρωση ή μη των 
εθνικών στόχων και η οικονομική πτυχή 
της υπόθεσης. Αφορμή ήταν η έγκριση 
του νέου εθνικού σχεδιασμού, καθώς 
και η εκπόνηση των νέων περιφερεια-
κών σχεδιασμών (ΠΕΣΔΑ) και, για πρώτη 
φορά, η εκπόνηση τοπικών σχεδίων δια-
χείρισης αποβλήτων από τους δήμους.

Η ΕΕΑΑ ΑΕ, αρχικά, προσπάθησε να 
πετύχει μια προσωπική, εμπιστευτική, προ-
φορική ενημέρωση για μέρος των ερω-
τημάτων που της τέθηκαν. Καθώς αυτή 
η «πρόταση» απορρίφθηκε, έστειλε μια 
τυπική επιστολή, με την οποία δηλώνο-
νταν ότι «τα αιτούμενα στοιχεία υποβάλ-
λονται τακτικά στις αρμόδιες αρχές», ότι 
«Η ΕΕΑΑ κατά πάγια πρακτική δεν κοινο-
ποιεί μονομερώς σε τρίτους στοιχεία ανά 
Δήμο, χωρίς την άδεια των ίδιων των 
Δήμων» και ότι «Ανεξαρτήτως αυτού αν 
κρίνετε χρήσιμη μια συνάντηση στα γρα-
φεία μας για ανταλλαγή απόψεων σχε-
τικά με την ανακύκλωση συσκευασιών 
και το μέλλον της, είμαστε στη διάθεσή 
σας». Υποψιασμένοι από την προηγού-
μενη στάση της, αρνηθήκαμε να γίνου-
με μέρος μιας ακόμη κοροϊδίας.

Ο ΕΟΑΝ, επίσης, ζήτησε μια συνά-
ντηση στα γραφεία του, αντί να απαντή-
σει γραπτά. Συνεκτιμώντας το γεγονός 

ότι πρόκειται για τον αρμόδιο δημό-
σιο φορέα που εποπτεύει την ανακύ-
κλωση και την εκπεφρασμένη πρόθεσή 
του να μας δοθεί ουσιαστική πληροφό-
ρηση, αποδεχθήκαμε την πρόσκληση. 
Η συνάντηση έγινε, με τα πολλά, στις 
15.9.2015. Η ενημέρωση εξαντλήθηκε, 
σχεδόν, στην παρουσίαση των λειτουρ-
γικών προβλημάτων του ΕΟΑΝ και στην 
αδυναμία του να επιτελέσει πλήρως το 
ρόλο του. Στα ουσιαστικά ζητήματα, η 
ενημέρωση ήταν αναιμική, με πολλές 
παραπομπές σε εκθέσεις, μελέτες κλπ. 
που, όμως, δε μας δόθηκαν. Μετά από 
επιμονή μας, συμφωνήθηκε να υπο-
βάλουμε νέο κατάλογο ενημερωτικών 
υλικών που ζητούνται από μέρους της 
ΠΡΩΣΥΝΑΤ. Το κάναμε στις 17.9.2015. 
Ένα μήνα μετά, παρά τις οχλήσεις μας, 
όχι μόνο δεν υπάρχει απάντηση, αλλά 
ούτε και η παραμικρή ένδειξη πρόθεσης 
για απάντηση σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ 
ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΕΚΤΟΣ

Είναι προφανές ότι έχουμε να κάνου-
με με έναν συστηματικό εμπαιγμό, που 
μας κάνει να υποθέτουμε ότι υπάρχει 
πρόθεση συγκάλυψης κάποιων πραγ-
μάτων. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να γίνει 
ανεκτό πλέον. Επισυνάπτουμε τον κατά-
λογο των υλικών που ζητήθηκαν, για να 
φανεί ότι δεν ζητήθηκε κάποια εξεζητη-
μένη ενημέρωση, απλά τα στοιχειώδη. 
Σημειώνουμε ότι, όλο αυτό το διάστη-
μα, η αρμόδια διεύθυνση εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων του υπουργεί-
ου περιβάλλοντος και ενέργειας ήταν 
ενήμερη για τη στάση του ΕΟΑΝ και της 
ΕΕΑΑ ΑΕ, επιλέγοντας το ρόλο του θεατή.

Θυμίζουμε ότι στο νέο εθνικό σχέδιο 
διαχείρισης αποβλήτων (6/2015), μετα-
ξύ πολλών άλλων, προβλέπεται: 

• Κατοχύρωση του δημόσιου χαρα-
κτήρα της διαχείρισης στερεών αποβλή-
των με στόχο την προστασία της δημό-
σιας υγείας και του περιβάλλοντος, στο 
πλαίσιο μιας πολιτικής βιώσιμης ανάπτυ-

«ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

(ΠΡΩΣΥΝΑΤ)
Σ΄αυτό το ένθετο φιλοξενούμε τις θέσεις, τις απόψεις και τις καταγγελίες της ΠΡΩΣΥΝΑΤ η οποία είναι μια 

άτυπη ομάδα πολιτών που ασχολείται εδώ και μερικά χρόνια με το πρόβλημα των σκουπιδιών.



οικονομία ΦΑΚΕΛΟΣ / ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ | Νοέμβριος 2015  9

ξης προς όφελος του κοινωνικού συνό-
λου, με όρους αειφορίας.

• Αναβάθμιση των δημόσιων και δημο-
τικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλή-
των προς τους πολίτες και τους παρα-
γωγούς αποβλήτων, ευαισθητοποίηση 
και ενθάρρυνση της ενεργού συμμετο-
χής των πολιτών μέσω εκτενούς δια-
βούλευσης και μέσω συμμετοχής στις 
δράσεις διαχείρισης μικρής κλίμακας και 
κοντά στην παραγωγή των αποβλήτων.

• Ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας 
των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης (ΣΕΔ) και επανασχεδιασμός τους, 
στο πλαίσιο ενιαίου κεντρικού συντο-
νιστικού φορέα για τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. Επανεξέταση του 
θεσμικού πλαισίου με στόχο την βελτι-
στοποίηση της λειτουργίας, τη διαφάνεια 
και τον έλεγχο των συστημάτων εναλ-
λακτικής διαχείρισης σε άλλα υλικά, στο 
πλαίσιο ενιαίου κεντρικού συντονιστι-
κού φορέα (με αναβάθμιση του ΕΟΑΝ). 
Τα έσοδα των ΣΕΔ αποτελούν δημόσιο 
πόρο και πρέπει να εξεταστεί ο έλεγχός 
τους μέσω κρατικού λογιστικού συστή-
ματος για να αποτελέσουν επενδυτικό 
κονδύλι για την ανάπτυξη των συστη-
μάτων της νέας διαχείρισης αποβλήτων. 

Η υπόθεση της ανακύκλωσης είναι, 
πρωτίστως, υπόθεση της κοινωνίας και 
των πολιτών και θεωρούμε απαράδεκτο 
το γεγονός ότι κάποιοι αποφασίζουν να 
τους κρατούν στο «μαύρο σκοτάδι», για 
βασικές πτυχές αυτής της δραστηριότη-
τας, αντί να ενθαρρύνουν τη δημοσιό-
τητα και τη μεγαλύτερη εμπλοκή τους.

Στο αρμόδιο υπουργείο και τις υπη-
ρεσίες του δεν αντιστοιχεί ο ρόλος του 
«Πόντιου Πιλάτου». Για το λόγο αυτό 
καλούμε τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουρ-
γό κ. Τσιρώνη, στον οποίο κοινοποιείται 
αυτή η δημόσια καταγγελία, 

• να προχωρήσει τάχιστα στην υλοποί-
ηση των θετικών προβλέψεων του εθνι-
κού σχεδίου, ανάμεσά τους και αυτών 
που αφορούν στη ριζική αναθεώρηση 
του πλαισίου της ανακύκλωσης και

• να ασκήσει τις αρμοδιότητές του 
και όλη του την επιρροή, ώστε να χυθεί 
άπλετο φως σε όλα τα βασικά ζητήματα 
της λειτουργίας του ΕΟΑΝ και των συστη-
μάτων εναλλακτικής διαχείρισης - ΣΕΔ.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)

prosynat.blogspot.gr -  prosynat@
gmail.com

Πίνακας ενημερωτικών υλικών που 
έχουν ζητηθεί από τον ΕΟΑΝ

1. Η μελέτη ή η εκτίμηση, με την 
οποία υπολογίζεται το ποσοστό συμ-
μετοχής των ανακυκλώσιμων υλικών 
(συσκευασίας και μη) στο σύνολο των 
ΑΣΑ (μεταβάλλεται το ποσοστό αυτό, 
από έτος σε έτος;). 

2. Η διαχρονική εκτίμηση της συνο-
λικής παραγωγής ΑΣΑ των τελευταίων 
χρόνων (ποια στοιχεία χρησιμοποιού-
νται, σαν βάση, για τον υπολογισμό της 
ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών;).

3. Οι παραγόμενες ποσότητες των 
ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας 
και ΒΕΑΣ*, με βάση τις δηλώσεις των 
παραγωγών (2014).

4. Οι συλλεχθείσες ποσότητες των 
ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας 
και ΒΕΑΣ, με βάση τις δηλώσεις των 
ΣΕΔ (2014).

5. Οι εκθέσεις των ΣΕΔ, με βάση τις 
οποίες εκπονήθηκε η έκθεση του ΕΟΑΝ 
για το 2014.

6. Οι επιδόσεις των ΚΔΑΥ της ΕΕΑΑ 
για το 2014 (εισερχόμενα, καθαρά ανα-
κυκλώσιμα, συσκευασίες), στο βαθμό 
που δεν αναφέρονται στην αντίστοιχη 
έκθεση του ΣΕΔ.

7. Η έκθεση, με την οποία, ο ΕΟΑΝ 
συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε τα 
στατιστικά στοιχεία, που αφορούσαν 
στη συλλογή και ανακύκλωση/ανάκτη-
ση των αποβλήτων συσκευασίας (για το 
έτος 2012 ή το 2013).

8. Η ετήσια απολογιστική έκθεση της 
χώρας προς την ΕΕ, σχετικά με τα από-
βλητα συσκευασίας, σύμφωνα με την 
απόφαση 2005/270/ΕΕ του Γραφείου 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασι-
ών και άλλων Προϊόντων (για το έτος 
2012 ή το 2013).

9. Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της 
διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών 
συσκευασίας. Δηλαδή: οι εισφορές που 
εισπράχθηκαν από τους παραγωγούς και 
οι βασικές κατηγορίες διάθεσής τους 
(αποθεματικό ΣΕΔ, λειτουργικά έξοδα 
ΣΕΔ, ενίσχυση ΚΔΑΥ, ενίσχυση δήμων, 
προμήθεια οχημάτων και κάδων, συλ-
λογή ΒΕΑΣ κλπ.).

10. Τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά 
σχέδια των ΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και 
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ».

11. Αν υπάρχουν, τα πρότυπα σχέ-
δια των συμβάσεων συνεργασίας ΣΕΔ 

- παραγωγών και ΣΕΔ - δήμων.
26.10.2015

* ΒΕΑΣ: Βιομηχανικά, εμπορικά απόβλη-
τα συσκευασίας

ΚΆΤΙ ΣAΠΙΟ ΥΠAΡΧΕΙ 
ΣΤΟ … ΒΑΣIΛΕΙΟ  
ΤΗΣ ΑΝΑΚYΚΛΩΣΗΣ

Αν και θα περίμενε κανείς το αντίθε-
το, ο τομέας της ανακύκλωσης παρουσι-
άζει παρόμοια σημάδια κρίσης, με αυτά 
που χαρακτηρίζουν το σύνολο της δια-
χείρισης των αποβλήτων. Την αλήθεια 
αυτή έχουν αναγνωρίσει και οι συντά-
κτες του νέου εθνικού σχεδίου διαχεί-
ρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ), στο οποίο, 
μεταξύ πολλών άλλων, αναφέρεται ότι 
επιδιώκεται: 

«Ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας 
των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης (ΣΕΔ) και επανασχεδιασμός τους, 
στο πλαίσιο ενιαίου κεντρικού συντο-
νιστικού φορέα για τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. Επανεξέταση του 
θεσμικού πλαισίου με στόχο την βελτι-
στοποίηση της λειτουργίας, τη διαφάνεια 
και τον έλεγχο των συστημάτων εναλ-
λακτικής διαχείρισης σε άλλα υλικά, στο 
πλαίσιο ενιαίου κεντρικού συντονιστι-
κού φορέα (με αναβάθμιση του ΕΟΑΝ). 
Τα έσοδα των ΣΕΔ αποτελούν δημόσιο 
πόρο και πρέπει να εξεταστεί ο έλεγχός 
τους μέσω κρατικού λογιστικού συστή-
ματος για να αποτελέσουν επενδυτικό 
κονδύλι για την ανάπτυξη των συστημά-
των της νέας διαχείρισης αποβλήτων».

Η κρίση για την οποία έγινε λόγος στην 
αρχή εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. 

Άλλοτε με πρακτικές πλήρους αδιαφά-
νειας και απόκρυψης βασικών πτυχών 
των δραστηριοτήτων του συστήματος, 
όπως καταγγέλλει με πρόσφατη ανακοί-
νωσή της και η Πρωτοβουλία συνεννό-
ησης για τη διαχείριση των απορριμμά-
των (ΠΡΩΣΥΝΑΤ). Άλλοτε με μη τήρηση 
των κανόνων λειτουργίας και με παρα-
βατικές συμπεριφορές τμημάτων του 
συστήματος.

Κυρίως, όμως, εκδηλώνεται με την 
παρωχημένη δομή που χαρακτηρίζει το 
σύστημα της ανακύκλωσης και στο λάθος 
χαρακτήρα και στον προσανατολισμό 
του. Αφού πρόκειται για ένα σύστημα 
που έχει στο επίκεντρό του τους παρα-
γωγούς και διαχειριστές των ανακυκλώ-
σιμων προϊόντων - υλικών, αντί να έχει 
τον καταναλωτή - χρήστη και τις θεσμι-
κές και μη εκπροσωπήσεις του (συλλογι-
κότητες, φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση). 
Για αυτό και πρόκειται για ένα καθολι-
κά ιδιωτικοποιημένο σύστημα, του οποί-
ου δίνουμε επιγραμματικά κάποια χαρα-
κτηριστικά:

Η λειτουργία της ανακύκλωσης, στο 
μεγαλύτερο και πιο ουσιαστικό της μέρος, 
έχει ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες, τα 
λεγόμενα συστήματα εναλλακτικής δια-
χείρισης - ΣΕΔ. 

Κατά κανόνα, συγκροτούνται με μορ-
φή ανώνυμων εταιρειών (ΑΕ), με μετό-
χους τους ίδιους τους βασικούς παραγω-
γούς ή διαχειριστές των συγκεκριμένων 
κατηγοριών ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 

Στις εταιρείες αυτές η πολιτεία έχει 
εναποθέσει την αποκλειστική ευθύνη της 
διαχείρισης των οικονομικών εισφορών, 
που εισρέουν στα συστήματα. Ο ίδιος ο 
Ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης - 
ΕΟΑΝ έχει αναγνωρίσει πως υφίσταται 
τεράστιο πρόβλημα διαφυγής εισφορών. 

Τα επιχειρησιακά σχέδια όλων των 
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ΣΕΔ, που ανάμεσα στα άλλα περιγρά-
φουν τον τρόπο λειτουργίας και τις υπο-
χρεώσεις τους, παραμένουν επτασφρά-
γιστο μυστικό.

Υπάρχουν τεράστια κενά, τουλάχιστον 
στις επίσημες εκθέσεις των ΣΕΔ, για το 
αν και πως τεκμηριώνεται η εκπλήρω-
ση ή μη των στόχων, που έχει θέσει η 
πολιτεία για κάθε επιμέρους κατηγορία 
ανακυκλώσιμων υλικών. 

Κάποια από τα συστήματα - ΣΕΔ 
έχουν κατηγορηθεί για παραβίαση των 
κανόνων λειτουργίας τους και σε κάποια 
από αυτά έχει ανακληθεί η άδεια λει-
τουργίας τους.

Τεράστιο πρόβλημα παρουσιάζεται 
στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευ-
ασιών. Το ένα από τα δύο βασικά ΣΕΔ 
(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ) 
βρίσκεται σε χρόνια δικαστική διαμά-
χη με τον ΕΟΑΝ, με την άδεια λειτουρ-
γίας του πότε να ανακαλείται και πότε 
επιστρέφεται. 

Το άλλο και μεγαλύτερο, «ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗ» ΤΗΣ ΕΕΑΑ ΑΕ, έχει αποδειχθεί 
διάτρητο στη λειτουργία και αδιαφανές 
στη δημοσιοποίηση στοιχείων. 

Κάποια από τα ΚΔΑΥ, ιδιαίτερα της 
Αττικής, έχουν κατηγορηθεί ότι εμπλέ-
κονται σε παράνομη διακίνηση σύμμει-
κτων απορριμμάτων, για παράδειγμα από 
νησιά του Αιγαίου ή από την Πελοπόν-
νησο, με το μανδύα των ανακυκλώσι-
μων, όπως αυτό που κάηκε πρόσφατα 
και στο οποίο διαπιστώθηκε μια ανεξέ-
λεγκτη συγκέντρωση τοξικών υλικών.   

Ο ΕΟΑΝ, που υποτίθεται ότι είναι ο 
δημόσιος φορέας ο επιφορτισμένος με 
την εποπτεία του συστήματος ανακύ-
κλωσης, αδυνατεί να ελέγξει ουσιαστι-
κά ή να επιβάλλει τους προβλεπόμενους 
κανόνες λειτουργίας. Για χρόνια υποστε-
λεχωμένος, τους τελευταίους μήνες και 
χωρίς διοίκηση, γίνεται πολλές φορές 
συνένοχος της πλημμελούς λειτουργί-
ας των ΣΕΔ. 

Ειδικότερα στον τομέα της ανακύ-
κλωσης συσκευασιών συναινεί πλήρως 
στην προσπάθεια διατήρησης του υφιστά-
μενου καθεστώτος του μπλε κάδου και 
των ΚΔΑΥ της ΕΕΑΑ ΑΕ. Παρά το γεγο-
νός ότι αποτελεί υποχρέωση της χώρας, 
κατοχυρωμένη και στο ν. 4042/2012 και 
στο νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης απο-
βλήτων - ΕΣΔΑ, η προδιαλογή σε ξεχω-
ριστά ρεύματα των συσκευασιών. 

Το υπουργείο περιβάλλοντος, μέσω 
του επίσης υποστελεχωμένου τμήμα-
τος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλή-
των, παρακολουθεί σε ρόλο θεατή και, 
προς το παρόν τουλάχιστον, δε φαίνε-
ται να έχει αποφασίσει να κάνει πράξη 
τις αλλαγές που έφερε το νέο ΕΣΔΑ.

Ελπίζουμε ότι το υπουργείο περιβάλ-
λοντος και ενέργειας ενστερνίζεται το 
πνεύμα του νέου εθνικού σχεδίου και ότι 
θα υλοποιήσει χωρίς καθυστερήσεις τη 
ριζική αναμόρφωση του τομέα της ανα-
κύκλωσης, όπως προβλέπεται σε αυτό. 
Περιμένουμε, επίσης, από τους φορείς 
της αυτοδιοίκησης να πάρουν εκείνες 

τις πρωτοβουλίες, που θα ακυρώνουν, 
στην πράξη, τη λογική και την κυριαρ-
χία των ιδιωτικοποιημένων «συστημά-
των εναλλακτικής διαχείρισης».

22.10.2015
Τάσος Κεφαλάς

μέλος της Πρωτοβουλίας συνεννόησης 
για τη διαχείριση των απορριμμάτων 

(ΠΡΩΣΥΝΑΤ)
 

ΚΑΜΠΑΝAΚΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: 
ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  
ΤΩΡΑ! 

Η διαχείριση των αποβλήτων στη 
χώρα μας ακόμη ψάχνει να βρει βηματι-
σμό.  Ένα νέο και φιλόδοξο εθνικό σχέ-
διο διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) είναι 
έτοιμο, από τον Ιούνη και περιμένει τη 
νομική του θωράκιση και υλοποίηση. Το 
πλαίσιο πρέπει να συμπληρωθεί με τους 
περιφερειακούς σχεδιασμούς (ΠΕΣΔΑ), 
που πρέπει να αναθεωρηθούν τάχιστα 
και, για πρώτη φορά, με τα τοπικά σχέ-
δια διαχείρισης (ΤΣΔ) των δήμων. Δεν 
είναι αντικείμενο αυτού του άρθρου τα 
πως και τα γιατί, απλά σημειώνουμε ότι 

όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με αργό 
και βασανιστικό τρόπο. Μερικές φορές 
και με βήματα προς τα πίσω. Εντελώς 
ανεξήγητα, αφού η κατάσταση βρίσκεται 
σε οριακό σημείο, με κάποιες περιφέρει-
ες και μεγάλες πόλεις τους βουτηγμέ-
νες στα σκουπίδια. Κάτι που κινδυνεύει 
να βιώσει και η περιφέρεια της Αττικής, 
αφού η Φυλή, το μεγάλο χωνευτήρι των 
σκουπιδιών της και, ταυτόχρονα, «πλυ-
ντήριο» της υποκρισίας μας, εξαντλείται.   

Σε αυτές τις συνθήκες, ο τομέας της 
ανακύκλωσης θα έπρεπε και θα μπορού-
σε να είναι το «φωτεινό» κομμάτι του 
συστήματος και ένα σημαντικό εργαλείο 
για ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης των 
αποβλήτων, σε όφελος της κοινωνίας. 
Αποφορτίζοντας και μέρος της πίεσης που 
έχουν δημιουργήσει οι λαθεμένες επι-
λογές, οι καθυστερήσεις και η επιδίωξη 
μεγάλων οικονομικών ομίλων να «αλώ-
σουν» όλες τις σχετικές δραστηριότητες. 
Αντί γι αυτό, έχει φτάσει (ο τομέας της 
ανακύκλωσης) στο σημείο να αποτελεί 
μέρος της όλης προβληματικής διαχεί-
ρισης. Η διαπίστωση αυτή φαίνεται ότι 
είναι γενικότερα αποδεκτή, παρά το ότι 
η κριτική δεν ασκείται πάντα από την 
ίδια σκοπιά και παρά το ότι οι προσδο-
κίες από τις αλλαγές, για τις οποίες όλοι 
μιλούν, δεν είναι ταυτόσημες.

ΑΛΛΑΓΕΣ, 
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ 
ΠΟΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ;

Οπότε και η κριτική πρέπει να συγκε-
κριμενοποιηθεί και η κατεύθυνση των 
επιθυμητών αλλαγών να αρχίσει να 
περιγράφεται. Από την υποχρέωση αυτή 
δεν εξαιρείται η συντεταγμένη πολιτεία 
και, ειδικότερα, η κυβέρνηση, το υπουρ-
γείο περιβάλλοντος και ενέργειας και 
οι αρμόδιες υπηρεσίες του. Καθώς, δεν 
είναι καθόλου βέβαιο ότι, αυτή τη στιγ-
μή τουλάχιστον, υπάρχει ένα συγκεκρι-
μένο πολιτικό σχέδιο για τις αναγκαίες 
αλλαγές στον τομέα της ανακύκλωσης, 
ούτε και η απαραίτητη σαφήνεια στους 
προσανατολισμούς. 

Σαν σημείο αναφοράς και συνεννόη-
σης, πάντως, μπορούμε να έχουμε μερι-
κές βασικές διαπιστώσεις και επιλογές 
του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης 
αποβλήτων. Μας το επιτρέπει το γεγονός 
ότι αυτό το σχέδιο είναι, κυρίως, προϊ-
όν των διεργασιών που έχουν συντελε-



οικονομία ΦΑΚΕΛΟΣ / ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ | Νοέμβριος 2015  11

στεί τα τελευταία χρόνια στα κινήματα 
και στην κοινωνία και, δευτερευόντως, 
προϊόν επεξεργασιών στο εσωτερικό 
των κομμάτων που κυβερνούν. Παρα-
θέτουμε, αποσπασματικά, κάποια από 
αυτά τα σημεία:

• Κατοχύρωση του δημόσιου χαρα-
κτήρα της διαχείρισης στερεών αποβλή-
των με στόχο την προστασία της δημό-
σιας υγείας και του περιβάλλοντος, στο 
πλαίσιο μιας πολιτικής βιώσιμης ανάπτυ-
ξης προς όφελος του κοινωνικού συνό-
λου, με όρους αειφορίας.

• Αναβάθμιση των δημόσιων και δημο-
τικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλή-
των προς τους πολίτες και τους παρα-
γωγούς αποβλήτων. 

• Ευαισθητοποίηση και ενθάρρυν-
ση της ενεργού συμμετοχής των πολι-
τών μέσω εκτενούς διαβούλευσης και 
μέσω συμμετοχής στις δράσεις διαχεί-
ρισης μικρής κλίμακας και κοντά στην 
παραγωγή των αποβλήτων.

• Ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας 
των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης (ΣΕΔ) και επανασχεδιασμός τους, 
στο πλαίσιο ενιαίου κεντρικού συντονι-
στικού φορέα για τη διαχείριση των στε-
ρεών αποβλήτων. 

• Επανεξέταση του θεσμικού πλαισί-
ου με στόχο την βελτιστοποίηση της λει-
τουργίας, τη διαφάνεια και τον έλεγχο 
των συστημάτων εναλλακτικής διαχεί-
ρισης σε άλλα υλικά, στο πλαίσιο ενιαί-
ου κεντρικού συντονιστικού φορέα (με 
αναβάθμιση του ΕΟΑΝ). 

• Τα έσοδα των ΣΕΔ αποτελούν 
δημόσιο πόρο και πρέπει να εξεταστεί 
ο έλεγχός τους μέσω κρατικού λογιστι-
κού συστήματος για να αποτελέσουν 
επενδυτικό κονδύλι για την ανάπτυξη 
των συστημάτων της νέας διαχείρισης 
αποβλήτων. 

Οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να υπη-
ρετηθούν από το παλιό, φιλοεργολαβικό, 
συγκεντρωτικό μοντέλο, που είχε «ναυ-
αρχίδα» τα φαραωνικά εργοστάσια επε-
ξεργασίας σύμμεικτων, δηλαδή ανάκα-
των και χωρίς προδιαλογή, αποβλήτων.  
Και επειδή στα ζητήματα αυτά τα κινή-
ματα είναι μερικά βήματα πιο μπροστά 
από την πολιτεία, αξίζει να σημειώσου-
με πως το εναλλακτικό μοντέλο διαχεί-
ρισης των αστικών αποβλήτων υπάρχει 
και έχει περιγραφεί με μεγάλη σαφήνεια. 
Συνηθίζουμε να το λέμε αποκεντρωμένη 
διαχείριση, με δημόσιο χαρακτήρα και 
έμφαση στην προδιαλογή των υλικών. 
Πυρήνας αυτού του μοντέλου διαχείρι-
σης είναι οι δημοτικές ή διαδημοτικές 
υποδομές ανακύκλωσης και κομποστο-
ποίησης προδιαλεγμένων υλικών (ανα-
κυκλώσιμων και οργανικών), που απο-
τελούν και το μεγαλύτερο μέρος των 
αστικών αποβλήτων. Αυτές οι υποδομές 
μπορούν να υποκαταστήσουν το βασι-
κό κορμό του υφιστάμενου συστήμα-
τος ανακύκλωσης. Όποιος/α από τους 
βασικούς εμπλεκόμενους καμώνεται πως 
δεν το ξέρει, απλά δε λέει την αλήθεια!

Η ΔΟΜΗ  
ΚΑΙ Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Πριν λίγες μέρες, η Πρωτοβουλία 
συνεννόησης για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) προχώρη-
σε ξανά σε καταγγελία των πρακτικών 
πλήρους αδιαφάνειας και απόκρυψης 
βασικών πτυχών των δραστηριοτήτων 
του συστήματος. Επειδή, όμως, αυτές 
οι πρακτικές είναι στενά δεμένες με την 
παρωχημένη δομή, το χαρακτήρα και 
τον προσανατολισμό του συστήματος 
θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε 
τις βασικές παθογένειές του.

Σαν διαχειριστική προτεραιότητα, η 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων βρί-
σκεται χαμηλά στο οργανόγραμμα του 
υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργει-
ας. Υπό τη Γενική Γραμματεία του ΥΠΕΚΑ 
βρίσκεται η Γενική Διεύθυνση Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής και κάτω από αυτήν 
η Διεύθυνση προστασίας βιοποικιλότη-
τας, εδάφους και διαχείρισης αποβλή-
των. Στην τελευταία υπάγεται το «τμήμα 
διαχείρισης αστικών, βιομηχανικών και 
συναφών αποβλήτων». Λόγω της σημα-
σίας της, έχει δημιουργηθεί -σωστά- και 
ειδικό «τμήμα ανακύκλωσης - εναλλα-
κτικής διαχείρισης». 

Ο τομέας της ανακύκλωσης υπάγεται 
στο δεύτερο τμήμα και λειτουργεί με την 
ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Ανα-
κύκλωσης (ΕΟΑΝ), ενός νομικού προσώ-
που ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), με πλήρη 
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και 
με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Βασι-
κός σκοπός του είναι «ο σχεδιασμός και 
η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλ-
λακτική διαχείριση των συσκευασιών 
και των άλλων προϊόντων». «Το διοι-
κητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. συγκρο-
τείται από εκπροσώπους του δημόσι-
ου και του ιδιωτικού τομέα, αιρετούς 
εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους συλ-
λογικών φορέων και περιβαλλοντικών 
οργανώσεων». Ο ΕΟΑΝ στεγάζεται στο 
ίδιο κτήριο με το τμήμα ανακύκλωσης 
- εναλλακτικής διαχείρισης, μαζί και με 
άλλες υπηρεσίες του υπουργείου.

Η χαμηλή ιεράρχηση στην πυραμί-
δα της διοικητικής οργάνωσης είναι ένα 
σημαντικό πρόβλημα. Το ακόμα μεγαλύ-
τερο είναι η χρόνια υποστελέχωση, τόσο 
του τμήματος ανακύκλωσης -διακινδυ-
νεύουμε να πούμε ότι έχει διακοσμητι-
κό ρόλο- όσο και του ίδιου του ΕΟΑΝ, 
που με μεγάλη δυσκολία ανταποκρίνε-
ται στις στοιχειώδεις αρμοδιότητες και 
υποχρεώσεις του. Όσο περιορισμένες κι 
αν είναι αυτές, όπως θα δούμε στη συνέ-
χεια. Αδυνατεί να ελέγξει ουσιαστικά ή να 
επιβάλλει τους προβλεπόμενους κανόνες 

λειτουργίας, έστω αυτούς τους ανεπαρ-
κείς, στα διάφορα μέρη του συστήματος. 
Τους τελευταίους μήνες έχει απομείνει 
χωρίς διοίκηση και πολλές φορές γίνεται 
συνένοχος της πλημμελούς λειτουργίας 
των συστημάτων που εποπτεύει. Αρνεί-
ται και ο ίδιος να δώσει βασικές πληρο-
φορίες για τη λειτουργία και τις επιδό-
σεις στον τομέα της ανακύκλωσης και 
εδώ δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό 
και καμία δικαιολογία.

Προτού, όμως, απαριθμήσουμε άλλες 
δικές μας κριτικές παρατηρήσεις, έχει 
σημασία να αναφέρουμε τις προβλημα-
τικές πτυχές του συστήματος, όπως τις 
καταγράφει ο ίδιος ο ΕΟΑΝ, σε δελτίο 
τύπου, μετά από μια ημερίδα απολογιστι-
κού χαρακτήρα, τον Απρίλιο του 2015:

• Δυσχέρεια στην εφαρμογή των 
επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕΔ (σημ. 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης).  

• Ύπαρξη αισχροκερδικών κυκλω-
μάτων. 

• Προβλήματα με την επίτευξη των 
στόχων. 

• Εισφοροδιαφυγή και μη εγγρα-
φή όλων των υπόχρεων διαχειριστών 
σε Συστήματα.

• Ελλιπής, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
συνεργασία των ΟΤΑ με τα Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

• Νομοθετικά κενά που δημιουρ-
γούν εμπόδια.

• Ατελέσφορη επιβολή κυρώσεων.
• Ανεπαρκής ενημέρωση των πολιτών. 
• Δράση μη νόμιμων κυκλωμάτων 

και ύπαρξη λαθρεμπορίου σε απόβλη-
τα που έχουν εμπορική αξία.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ,  
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ,  
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Πέρα από την εποπτεία του συστή-
ματος, όμως, σημασία έχει η καταγραφή 
του τρόπου λειτουργίας του συστήμα-
τος της ανακύκλωσης, στην πράξη. Και 
αυτή είναι πολύ πιο αποκαλυπτική. Ας 
δούμε τις πιο βασικές πτυχές της:

Η λειτουργία της ανακύκλωσης, στο 
μεγαλύτερο και πιο ουσιαστικό της μέρος, 
έχει ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες, που 
δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση 
διαφόρων κατηγοριών υλικών (συσκευ-
ασίες, ελαστικά, ηλεκτρικές και ηλεκτρο-
νικές συσκευές, συσσωρευτές κλπ.). 
Είναι τα λεγόμενα (ατομικά ή συλλογι-
κά) συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
- ΣΕΔ. Σε κάθε κατηγορία ανακυκλώσι-
μων υλικών μπορεί να δραστηριοποιού-
νται παραπάνω από ένα σύστημα (ΣΕΔ). 
Ένα από τα πιο γνωστά ΣΕΔ είναι και 
αυτό της «περίφημης» ΕΕΑΑ ΑΕ, με τον 
μπλε κάδο, που κυριαρχεί στην κατηγο-
ρία των συσκευασιών.

Κατά κανόνα, συγκροτούνται με μορ-
φή ανώνυμων εταιρειών (ΑΕ), με μετό-
χους τους ίδιους τους βασικούς παραγω-
γούς ή διαχειριστές των συγκεκριμένων 
κατηγοριών ανακυκλώσιμων αποβλήτων, 
με το πρόσχημα της αυξημένης ευθύνης 
του παραγωγού. Μέρος της δραστηριό-
τητάς τους είναι ο έλεγχος της εκπλή-
ρωσης των υποχρεώσεων -κυρίως, των 
οικονομικών- των παραγωγών και των 
διαχειριστών, δηλαδή των ιδίων. Και εδώ 
υπάρχει μια πρώτη, μεγάλη αντίφαση.

Στις εταιρείες αυτές η πολιτεία έχει 
εναποθέσει την αποκλειστική ευθύνη της 
διαχείρισης των οικονομικών εισφορών, 
που εισρέουν στα συστήματα. Οι πόροι 
του συστήματος προέρχονται από τους 
παραγωγούς και τους διαχειριστές και 
έχουν είτε τη μορφή του τέλους ανα-
κύκλωσης, είτε τη μορφή της εισφοράς 
του παραγωγού (ανάλογα με την κατη-
γορία των υλικών). Στην ουσία και στις 
δύο περιπτώσεις, οι παραγωγοί και οι 
διαχειριστές ενσωματώνουν -άμεσα 
ή έμμεσα- την οικονομική υποχρέωσή 
τους στο κόστος του προϊόντος και την 
μετακυλίουν στον τελικό καταναλω-
τή. Άρα, σε τελική ανάλυση, έχουμε να 
κάνουμε με ένα δημόσιο πόρο προορι-
σμένο να ενισχύσει περαιτέρω τις δρά-
σεις της ανακύκλωσης και όχι για μια 
«χάρη» των παραγωγών στο σύστημα 
της ανακύκλωσης. 

Η συμμετοχή των υπόχρεων παρα-
γωγών στα συστήματα είναι υποχρεω-
τική. Στην πράξη, μεγάλο μέρος τους δε 
συμμετέχει και δεν καταβάλει τις προ-
βλεπόμενες εισφορές. Παρόλο που τα 
συστήματα επιβαρύνονται με το κόστος 
συλλογής και διαλογής (και) των δικών 
τους προϊόντων. Μόλις τώρα αρχίζει 
να δημιουργείται το μητρώο υπόχρε-
ων παραγωγών σε κάποιες κατηγορίες 
ανακυκλώσιμων υλικών. Επιπλέον, δεν 
είναι βέβαιο ότι και αυτοί που καταβά-
λουν εισφορές καταβάλουν αυτές που 
πρέπει, αφού όλα στηρίζονται στις δηλώ-
σεις των ίδιων των παραγωγών για τις 
ποσότητες των προϊόντων που διακινούν 
στην αγορά. Μπορεί ένα σύστημα, που 
έχει τους ίδιους σαν μετόχους, να ελέγ-
ξει αν λειτουργούν σύννομα; Ο ίδιος ο 
Ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης - 
ΕΟΑΝ έχει αναγνωρίσει πως υφίσταται 
τεράστιο πρόβλημα διαφυγής εισφορών 
και πως ο ίδιος αδυνατεί να κάνει τους 
σχετικούς ελέγχους και πως αποδεικνύ-
εται ατελέσφορη η επιβολή κυρώσεων. 

Έτσι εξηγείται και η αλλεργία σε κάθε 
μορφή δημοσιοποίησης του τρόπου με 
τον οποίο οι εταιρείες αυτές διαχειρί-
ζονται τις εισφορές που εισπράττουν.  
Δηλαδή, αν μιλήσουμε για τον τομέα 
των συσκευασιών: ποιες είναι οι εισφο-
ρές που εισπράχθηκαν από τους παρα-
γωγούς και ποιες οι βασικές κατηγορί-
ες διάθεσής τους (σε αποθεματικό ΣΕΔ, 
σε λειτουργικά έξοδα ΣΕΔ, σε ενίσχυση 
ΚΔΑΥ, σε ενίσχυση δήμων, σε προμή-
θεια οχημάτων και κάδων, σε συλλογή 
βιομηχανικών - εμπορικών αποβλήτων 
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συσκευασία [ΒΕΑΣ] κλπ.);
Στους πόρους του συστήματος θα 

έπρεπε να συνυπολογίζεται και η εμπο-
ρική αξία των ανακυκλούμενων υλικών, 
αφαιρουμένου του κόστους της διαλο-
γής και διάθεσης. Αυτός ο πόρος, όμως, 
κατευθύνεται αποκλειστικά στις απο-
λήξεις του συστήματος ανακύκλωσης, 
που είναι, συνήθως, άλλες εταιρείες - 
υπεργολάβοι των ΣΕΔ, όπως τα γνωστά 
κέντρα διαλογής και ανακύκλωσης υλι-
κών (ΚΔΑΥ), με τα οποία συνεργάζεται 
η ΕΕΑΑ ΑΕ στον τομέα της ανακύκλω-
σης συσκευασιών. 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι δήμοι 
επωμίζονται το κόστος της συλλογής 
και μεταφοράς στα ΚΔΑΥ του περιεχο-
μένου των μπλε κάδων, χωρίς να επω-
φελούνται καθόλου από την εμπορική 
διάθεση των υλικών. Είναι τυχαίο ότι 
οι δήμοι, παρ’ ότι έχουν τη δυνατότη-
τα να λειτουργήσουν δημοτικά συστή-
ματα ανακύκλωσης, αποθαρρύνονται 
να το κάνουν; 

Όλα τα ΣΕΔ λειτουργούν στη βάση 
αναλυτικών επιχειρησιακών σχεδίων, 
που εγκρίνονται από τον ΕΟΑΝ και τα 
οποία, ανάμεσα στα άλλα, περιγράφουν 
τον τρόπο λειτουργίας και τις υποχρεώ-
σεις τους. Υπάρχουν φορείς και δήμοι, 
ενταγμένοι ή συνεργαζόμενοι με τα ΣΕΔ, 
που δεν έχουν ιδέα για τα επιχειρησιακά 
σχέδιά τους, τα οποία παραμένουν επτα-
σφράγιστο μυστικό με την αιτιολογία του 
εταιρικού απορρήτου. Είναι ή δεν είναι 
καραμπινάτη αποξένωση της κοινωνίας 
από μια διαδικασία, που, από τα πράγ-
ματα, έχει καθαρά δημόσιο χαρακτήρα;

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν 
είναι δύσκολο να αναπτυχθούν παρα-
βατικές συμπεριφορές. Κάποια από τα 
συστήματα - ΣΕΔ έχουν κατηγορηθεί 
για παραβίαση των κανόνων λειτουρ-
γίας τους και σε κάποια από αυτά έχει 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους.

Τεράστιο πρόβλημα παρουσιάζεται 
στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευ-
ασιών, που αποτελούν την πιο μεγάλη 
κατηγορία των ανακυκλώσιμων υλικών. 
Το ένα από τα δύο βασικά ΣΕΔ (ΑΝΤΑ-
ΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ) βρίσκε-
ται σε χρόνια δικαστική διαμάχη με τον 
ΕΟΑΝ, με την άδεια λειτουργίας του πότε 
να ανακαλείται και πότε να επιστρέφεται. 

Το άλλο και μεγαλύτερο, «ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗ» ΤΗΣ ΕΕΑΑ ΑΕ, έχει αποδειχθεί 
διάτρητο στη λειτουργία του και αδια-
φανές στη δημοσιοποίηση στοιχείων. 
Χρησιμοποιεί τα κέντρα διαλογής και 
ανακύκλωσης υλικών - ΚΔΑΥ (ιδιόκτη-
τα ή συνεργαζόμενων υπεργολάβων), 

στα οποία υποδέχεται το περιεχόμενο 
των μπλε κάδων των δήμων. Αρνείται 
να δημοσιοποιήσει ποιους δήμους εξυ-
πηρετούν τα ΚΔΑΥ και ποιες είναι οι επι-
δόσεις των δήμων. Αρνείται να δώσει 
στοιχεία για το πόσα είναι τα έσοδά 
της, από που προέρχονται και πως δια-
νέμονται, παρ’ ότι η ανακύκλωση έχει 
ανταποδοτικό χαρακτήρα και το ίδιο το 
ΣΕΔ υποτίθεται ότι δεν έχει κερδοσκο-
πικό χαρακτήρα.

Κάποια από τα ΚΔΑΥ, ιδιαίτερα της 
Αττικής, έχουν κατηγορηθεί ότι εμπλέ-
κονται σε παράνομη διακίνηση σύμμει-
κτων απορριμμάτων, για παράδειγμα από 
νησιά του Αιγαίου ή από την Πελοπόννη-
σο, με το μανδύα των ανακυκλώσιμων. 
Κάποια, επίσης, ΚΔΑΥ, επειδή ασκούν 
και άλλες δραστηριότητες φέρονται να 
εμπλέκονται με διακίνηση επικίνδυνων 
αποβλήτων, χωρίς τις απαραίτητες άδειες. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ΚΔΑΥ 
στον Ασπρόπυργο, της εταιρείας ΓΕΝΙ-
ΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, που λίγους μήνες 
πριν κάηκε ολοσχερώς, φέρνοντας στην 
επιφάνεια μια ανεξέλεγκτη συγκέντρω-
ση τοξικών υλικών.   

Η ΠΡΟΛΗΨΗ  
ΚΑΙ Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ  
ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Όσο καλά και να λειτουργεί ένα σύστη-
μα δεν απαλλάσσεται από την υποχρέ-
ωσή του να συμβάλλει στην πρόληψη 
και στη μείωση των αποβλήτων. Στην 
προκειμένη περίπτωση των ανακυκλώ-
σιμων υλικών. Μπορεί ένα, καθολικά 
ιδιωτικοποιημένο, σύστημα ανακύκλω-
σης να κινηθεί προς την κατεύθυνση της 
μείωσης του τζίρου των μετόχων του; Ή 
προς την κατεύθυνση περιορισμών στο 
θέμα της συσκευασίας, όταν αυτή έχει 
εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα της προ-
ώθησης ενός προϊόντος; 

Εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα 
της εκπλήρωσης των στόχων στην ανα-
κύκλωση, που έχουν τεθεί σε εθνικό ή 
και σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν 
τεράστια κενά, τουλάχιστον στις επίση-
μες εκθέσεις των ΣΕΔ, για το αν και πως 
τεκμηριώνεται η εκπλήρωση ή μη των 
στόχων, που έχει θέσει η πολιτεία για 
κάθε επιμέρους κατηγορία ανακυκλώσι-
μων υλικών. Έχει αμφισβητηθεί η εγκυ-
ρότητα των στοιχείων που διαβιβάζο-
νται στην πολιτεία και από την πολιτεία 
στην ΕΕ, ως προς αυτούς τους στόχους.

Μια αξιόπιστη παρακολούθηση της 
εκπλήρωσης των στόχων, στον τομέα 
της ανακύκλωσης, προϋποθέτει δύο 
πράγματα. Αφενός μια έγκυρη εκτίμη-
ση για τις ποσότητες των παραγόμενων 
αστικών αποβλήτων και για τη σύνθε-
σή τους, δηλαδή για το πόσα από αυτά 
είναι ανακυκλώσιμα και τι είδους ανα-

κυκλώσιμα. Αφετέρου, μια τεκμηριω-
μένη καταγραφή των ποσοτήτων των 
ανακυκλώσιμων υλικών, που συλλέγο-
νται πραγματικά στα ΚΔΑΥ. Αν το πούμε 
με τη γλώσσα των απλών μαθηματικών, 
για την τιμή ενός κλάσματος χρειάζεται 
να ξέρουμε τον αριθμητή και τον παρο-
νομαστή. Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ έχει εκφράσει 
δημόσια τις αμφιβολίες και για τις δυο 
κατηγορίες πληροφοριών που χρησι-
μοποιούνται, δηλαδή για την ακρίβεια 
και του αριθμητή και του παρονομαστή, 
θεωρώντας ότι ωραιοποιείται η υφιστά-
μενη κατάσταση. 

Ας δούμε τα παραπάνω με ένα παρά-
δειγμα. Η μελέτη για το νέο εθνικό σχέ-
διο διαχείρισης αποβλήτων (2014) περι-
έχει αντιφατικά στοιχεία για το ποιες 
είναι ακριβώς οι ποσότητες των ΑΣΑ που 
παράγονται. Στην περίπτωση της περι-
φέρειας Πελοποννήσου υπάρχει κανονι-
κός παραλογισμός. Η μελέτη για το εθνι-
κό σχέδιο υπολογίζει τα ΑΣΑ του 2011 
128.099 τόνους. Μελέτη της περιφέρει-
ας (2010) υπολόγιζε τα ΑΣΑ του 2013 
σε 303.651 τόνους, ενώ η πιο πρόσφα-
τη μελέτη της ΤΕΡΝΑ για τα έργα ΣΔΙΤ 
(2014) βασίζει το σχεδιασμό σε εκτίμη-
ση για 217.532 τόνους/έτος. Βγάλτε 

συμπέρασμα …
Σε ότι αφορά στην εκτίμηση για τη 

συμμετοχή των ανακυκλώσιμων υλικών 
στο σύνολο των ΑΣΑ, η μελέτη για το νέο 
εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων 
(2014) ισχυρίζεται ότι τα ανακυκλώσιμα 
υλικά αποτελούν το 50% του συνόλου 
των αστικών αποβλήτων (ΑΣΑ). Από αυτά 
εκτιμά ότι το 15,5% είναι συσκευασίες 
και το υπόλοιπο 34,5% τα λοιπά ανακυ-
κλώσιμα. Η μελέτη για την αναθεώρηση 
του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρι-
σης της Αττικής (2015) δίνει, αντίστοι-
χα: 47,8% - 25,6% - 22,2%. Η ΕΕΑΑ ΑΕ, 
πάλι για την Αττική (2015), δίνει: 24,3% 
- 19,6% - 4,8%. Προφανώς, έχουμε να 
κάνουμε με τεράστιες αποκλίσεις. Από 
πού αντλούν αυτά τα στοιχεία οι παρα-
πάνω μελέτες; Μας παραπέμπουν σε 
άλλες μελέτες, του 2006 ή του 2008, 
τις οποίες και αυτές αρνούνται να τις 
θέσουν σε δημόσια κρίση. Γιατί, άραγε;

Τέλος, σε ότι αφορά τις πραγματικά 
συλλεγόμενες ποσότητες ανακυκλώσι-
μων υλικών και εκεί υπάρχουν αμφιβο-
λίες. Τόσο γιατί δε δίνονται αναλυτικά 
στοιχεία, που να πείθουν για την προέ-
λευση και την ακρίβειά τους, όσο και για-
τί κάποια στοιχεία «μαγειρεύονται». Για 
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παράδειγμα: στην ανάκτηση οργανικών 
και ανακυκλώσιμων υλικών προσμετρά-
ται το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων 
του εργοστασίου επεξεργασίας σύμμει-
κτων σκουπιδιών της Φυλής (ΕΜΑΚ), που 
είναι, αφενός, μια οργανική μάζα τύπου 
κομπόστ και μια μάζα ανάκατων υλικών 
(χαρτί, πλαστικό, ξύλο κλπ.), ένα δευτε-
ρογενές καύσιμο, που ονομάζεται RDF. 
Το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι και 
οι δύο κατηγορίες υλικών οδηγούνται 
για ταφή στο διπλανό ΧΥΤΑ. 

ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΠΟΛΛΑ 
ΚΑΙ ΤΑ «ΒΑΡΙΔΙΑ» 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το παρακολουθήσαμε με την υποδο-
χή που είχε το εθνικό σχέδιο διαχείρισης, 
το παρακολουθούμε και με την αναθε-
ώρηση των περιφερειακών σχεδιασμών 
και την εκπόνηση, για πρώτη φορά, των 
τοπικών σχεδίων διαχείρισης, από τους 
δήμους. Μεγάλο μέρος του συντηρητι-

κού πολιτικού φάσματος δυστροπεί και 
αντιδρά ανοιχτά σε κάθε αλλαγή. Φυσικά 
και τα εργολαβικά συμφέροντα. Έχουμε 
σοβαρούς λόγους να πιστεύουμε ότι και 
σημαντικό μέρος των αιρετών σε δημο-
τικό και περιφερειακό επίπεδο είναι επι-
φυλακτικό και κουμπωμένο απέναντι στη 
λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης, 
ενώ μια καθόλου ευκαταφρόνητη μερί-
δα τους βρίσκεται απέναντι και αγωνί-
ζεται για να αποτύχει.

Κατά ένα περίεργο τρόπο, μια έκδη-
λη επιφυλακτικότητα υπάρχει και στον 
ΕΟΑΝ, αλλά και σε μια μερίδα ΜΚΟ, που 
έχει δεσμούς συνεργασίας με το υφιστά-
μενο σύστημα της ανακύκλωσης. Ειδι-
κότερα, στον τομέα της ανακύκλωσης 
συσκευασιών, εκδηλώνεται μια πλήρης 
συναίνεση στην προσπάθεια διατήρη-
σης του υφιστάμενου καθεστώτος του 
μπλε κάδου και των ΚΔΑΥ της ΕΕΑΑ ΑΕ. 
Παρά το γεγονός ότι αποτελεί υποχρέ-
ωση της χώρας, κατοχυρωμένη και στο 
ν. 4042/2012 και στο νέο εθνικό σχέ-
διο διαχείρισης αποβλήτων - ΕΣΔΑ, η 
προδιαλογή σε ξεχωριστά ρεύματα των 
συσκευασιών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, 
γυαλί).  Συντηρείται, με αυτόν τον τρό-
πο, η συγκεντρωτική και ιδιωτικοποιη-

μένη διαχείριση και των υλικών συσκευ-
ασίας, που επιβαρύνει τους δήμους με 
μεγάλα κόστη, χωρίς κανένα όφελος. 
Αντί να ενθαρρύνονται οι αποκεντρωμέ-
νες δημοτικές ή διαδημοτικές υποδομές 
υποδοχής και αξιοποίησης των ανακυ-
κλώσιμων υλικών, με οικονομικό όφε-
λος για τους δήμους και τους δημότες. 

Από την άλλη, το υπουργείο περι-
βάλλοντος, μέσω του επίσης υποστε-
λεχωμένου τμήματος εναλλακτικής δια-
χείρισης αποβλήτων, παρακολουθεί σε 
ρόλο θεατή και, προς το παρόν τουλά-
χιστον, δε φαίνεται να έχει αποφασίσει 
να κάνει πράξη τις αλλαγές που έφερε 
το νέο ΕΣΔΑ. Αν και είναι παρακινδυνευ-
μένο να βιαστούμε να βγάλουμε συμπε-
ράσματα, δε διακρίνουμε, για την ώρα, 
εκείνη την αποφασιστικότητα που χρει-
άζεται για να σπάσουν τα αποστήματα 
του συστήματος.

ΑΛΛΑΓΗ  
ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΡΑ

Ένα είναι βέβαιο: η κατάσταση αυτή 
δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ο τομέ-
ας της ανακύκλωσης πρέπει να αλλάξει 
ριζικά προσανατολισμό, στο πλαίσιο μιας 
νέας αντίληψης για τη διαχείριση των 
αποβλήτων, που βασίζεται, κατά προτε-
ραιότητα, στην πρόληψη, στην επανα-
χρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση, 
με προδιαλογή των υλικών. Με αποκε-
ντρωμένες, μικρής κλίμακας υποδομές 
ήπιας διαχείρισης, με δημόσιο χαρακτή-
ρα, κόντρα στο συγκεντρωτικό, φιλοερ-
γολαβικό μοντέλο της κυριαρχίας των 
σύμμεικτων αποβλήτων.

Από το υπουργείο περιβάλλοντος 
απαιτούμε να υλοποιήσει χωρίς καθυ-
στερήσεις τη ριζική αναμόρφωση του 
τομέα της ανακύκλωσης, όπως προβλέ-
πει ο νέος ΕΣΔΑ και από τους φορείς 
της αυτοδιοίκησης να πάρουν εκείνες 
τις πρωτοβουλίες, που θα ακυρώνουν, 
στην πράξη, τη λογική και την κυριαρ-
χία των ιδιωτικοποιημένων «συστημά-
των εναλλακτικής διαχείρισης».

26.10.2015
Τάσος Κεφαλάς

μέλος της Πρωτοβουλίας 
συνεννόησης για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)

Το άρθρο, σε μια πιο συνεπτυγμένη 
μορφή, δημοσιεύτηκε στο  thepressproject.
gr http://www.thepressproject.gr/   
article/83465/Kampanaki-gia-tin-
anakuklosi-rizikes-allages-tora

Αθήνα, 26.10.2015
α.π. ΠΑ 206487/26.10.2015
α.π. ΠΣ 205621/26.10.2015
Προς
την κ. Δούρου, περιφερειάρχη Αττικής 
και πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ
τον πρόεδρο και τα μέλη του περιφερει-
ακού συμβουλίου Αττικής
τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της 
ΠΕΔ Αττικής
τα μέλη της ΕΕ και του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ

Θέμα: ολοκλήρωση του νέου σχε-
διασμού διαχείρισης στερεών απο-
βλήτων της περιφέρειας Αττικής 

Σας είναι γνωστή η θέση της συλλο-
γικότητάς μας για το περιεχόμενο του 
νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής και για την ανάγκη 
μιας ριζικής αναδιαμόρφωσης του σχε-
δίου της αναθεώρησης, που τέθηκε σε 
διαβούλευση, με σκοπό να αποτελέσει 
ένα ουσιαστικό εργαλείο στα χέρια της 
περιφέρειας, των δήμων και των πολι-
τών της Αττικής στα επόμενα χρόνια. Η 
θέση αυτή δεν υιοθετήθηκε. Αντίθετα, 
επιλέχθηκε η έγκριση του σχεδίου της 
αναθεώρησης, με την αρχική του μορφή.

Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι είναι 
κοινός τόπος η ανάγκη για περαιτέρω 
επεξεργασία του νέου ΠΕΣΔΑ, προκει-
μένου να πάρει την οριστική του μορφή. 
Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία δεν 
πρέπει να παραπεμφθεί στις καλένδες, 
αλλά να γίνει μέσα σε σαφώς προσδιορι-
σμένο χρονικό διάστημα και με συγκρο-
τημένη διαδικασία, η οποία προτείνουμε 
να περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:  

α) Ουσιαστική και σε βάθος αξιο-
λόγηση του περιεχομένου των τοπικών 
σχεδίων διαχείρισης των δήμων.

β) Αναμόρφωση και συμπλήρωση 
του ατελούς ΠΕΣΔΑ, που ψηφίστηκε, 
ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο αντικείμε-
νο της δραστηριότητας των δήμων και 
στο σαφή προσδιορισμό των αναγκαί-
ων περιφερειακών υποδομών. 

γ) Εκπόνηση της ΣΜΠΕ του αναθε-
ωρημένου ΠΕΣΔΑ.

δ) Έγκριση, σε νέα συνεδρίαση του 
περιφερειακού συμβουλίου, της τελικής 
μορφής του ΠΕΣΔΑ. 

ε) Επανεξέταση και "διόρθωση" των 
τοπικών σχεδίων, από τους δήμους, ώστε 
να είναι συμβατά και να εναρμονίζονται 
με την τελική μορφή του ΠΕΣΔΑ.

Εκτιμούμε ότι αυτή η διαδικασία 
μπορεί και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 2015, ώστε να αρχί-
σουν να ωριμάζουν οι αναγκαίες δημο-
τικές και περιφερειακές δράσεις - έργα 
και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες 
της χρηματοδότησής τους.

Με εκτίμηση

Τάσος Κεφαλάς
για την Πρωτοβουλία συνεννόησης 

για τη διαχείριση των απορριμμάτων 
(ΠΡΩΣΥΝΑΤ)

http://prosynat.blogspot.gr  
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Την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015, ήταν 
προγραμματισμένη να πραγματοποι-
ηθεί η σύγκλιση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου στον Δήμο Βύρωνα, προκειμέ-
νου να τεθεί προς έγκριση το σχέδιο της 
δημοτικής αρχής για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων στη περιοχή του Δήμου. 
Ωστόσο, ο χώρος όπου πραγματοποιείται 
η συνεδρίαση του ΔΣ είχε καταληφθεί 
από ανθρώπους του Σωματείου Εργα-
ζομένων στην καθαριότητα του Δήμου 
με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιη-
θεί αυτή. Στη συγκέντρωση μίλησε ο 
πρόεδρος (?) του Σωματείου Εργαζο-
μένων και στη συνέχεια τοποθετήθη-
κε ο Δήμαρχος. Μεταξύ άλλων παρευ-
ρίσκονταν εκπρόσωποι της Αριστερής 
Παρέμβασης Πολιτών Βύρωνα και η Λαϊ-
κή Επιτροπή Δήμου Βύρωνα, οι οποίοι 
μοίρασαν στον κόσμο που είχε γεμίσει 
το χώρο, υλικό με τις απόψεις τους για 
το θέμα των απορριμμάτων και το εργα-
σιακό καθεστώς όσων ασχολούνται με 
αυτά. Στην συγκέντρωση παραβρέθηκε 
κι εκπρόσωπος του ΠΑΚΟΕ. Ο Δήμαρχος 
υποσχέθηκε ότι θα μας στείλει την εισή-
γησή του, αλλά αυτό δεν έγινε.

Σύμφωνα με την Αριστερή Παρέμ-
βαση Πολιτών Βύρωνα θα πρέπει να 
γίνει ένας σχεδιασμός που θα προβλέπει:

Καθολικά και αποκλειστικά δημόσιο 
σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων (συλ-
λογή, διαχείριση, ανακύκλωση), αλλά τι 
εννοούν «δημόσιο σύστημα» σεν εξηγούν.

Ενιαίος εθνικός σχεδιασμός με προ-
στασία του περιβάλλοντος και τη μείω-
ση των δημοτικών τελών των κατοίκων 
και ταυτόχρονη επιβάρυνση των βιομη-
χάνων που παράγουν σκουπίδια,

Εθνικοποίηση όλου του συστήματος 
ανακύκλωσης μονάδων και πόρων. Σχε-
διασμός για επέκταση της ανακύκλωσης, 
με διαλογή στην πηγή, πολλαπλασιασμό 
των σημείων συγκέντρωσης των ανα-
κυκλώμενων υλικών,

Μόνιμη και σταθερή εργασία σε όλο 
το σύστημα διαχείρισης των απορριμμά-
των, η οποία είναι μόνιμη και όχι περι-
οδική ανάγκη,

Τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη να 
κατευθύνονται για αυτό που εισπράτο-
νται, στις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό 
της καθαριότητας, με στόχο τη μείωση 
για τα λαϊκά στρώματα και την κατάρ-

γησή τους,
Οριστικό κλείσιμο της Φυλής, τόσο 

του ΧΥΤΑ, όσο και του ΕΜΑΚ και του 
αποτεφρωτήρα. Δημιουργία αποκε-
ντρωμένων μικρών χώρων Υγειονομικής 
Ταφής Υπολείμματος (ΧΥΤΥ), με πρόβλε-
ψη αυστηρών μέτρων ασφαλούς υγει-
ονομικής ταφής και ειδικής διαχείρισης 
των επικίνδυνων αποβλήτων. Να μην 
επιτραπεί ηδημιοργία νέων ΧΥΤΑ στην 
Κερατέα και το Γραμματικό,

Πλήρη προστασία του περιβάλλο-
ντος του Υμηττού. Να μπει τέλος στη 
καταπάτηση του εδάφους και να απο-
μακρυνθούν όλες οι χρήσεις που νέμο-
νται τον Υμηττό από το κράτους, τους 
δήμους αλλά και ιδιώτες (στρατόπεδα, 
βενζινάδικα, νταμάρια, κ.λπ.),

Η όποια χωροθέτηση να συνοδεύ-
εται με μελέτες περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων και τη συγκατάθεση τωνκα-
τοίκων και τέλος,

Να αποσυρθεί ο σχεδιασμός της 
δημοτικής αρχής.

Βασική θέση της Λαϊκής Επιτροπής 
Δήμου Βύρωνα είναι ότι η διαχείριση 
των απορριμμάτων με γνώμονα τις λαϊ-
κές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλ-
λον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, 
στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο πλαίσιο 
ενός άλλου, ριζικά διαφορετικού δρό-
μου ανάπτυξης μπορεί να υλοποιηθεί. 
Έτσι, δε θα πρέπει να γίνεται εμπορευ-
ματοποίηση στη διαχείριση των απορριμ-
μάτων, να μην μετατοπίζονται τα βάρη 
στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων και 
να μην ιδιωτικοποιηθεί η όλη διαχείρι-
ση, αλλά να διασφαλιστούν οι θέσεις 
εργασίας, με πλήρη εργασιακά δικαιώ-

ματα. Προβάλλει την αναάγκη για Εθνι-
κό Σχεδιασμό που να ενσωματώνει τις 
παραπάνω θέσεις αρχών και :

Να θέτει εφικτούς ποσοτικούς στό-
χους με προτεραιότητες στη πρόληψη, 
την ανακύκλωση με διαλογή στη πηγή 
και την ασφαλή τελική διάθεση,

Να θέτει σαφές και δεσμευτικό χρο-
νοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσε-
ών του,

Να προδιαγράφει σαφή και επιστη-
μονικά θεμελιωμένα κριτήρια καταλλη-
λότητας για τη χωροθέτηση των εγκα-
ταστάσεων,

Να καλύπτει με κεντρικούς δημόσι-
ος πόρουςτην υλοποίηση των απαιτού-
μενων υποδομών και εξοπλισμών και,

Να στηρίζεται στην ουσιαστική ενί-
σχυση σε αριθμό, εξοπλισμό και οργά-
νωση του έμψυχου δυναμικού άσκησης 
περιβαλλοντικού ελέγχου με μόνιμη σχέ-
ση εργασίας στο δημόσιο. 

Κρίνεται απαραίτητο το κλείσιμο 
του ΧΥΤΑ Φυλής και η απομάκρυν-
ση του αποτεφρωτήρα μολυσματικών, 
να κλείσει τελεσίδικα η περίπτωση της 
ακατάλληλης θέσης στο «Μαύρο Βου-
νό» Γραμματικού και να επιλεγούν, με 
κυβερνητική ευθύνη, νέοι χώροι διάθε-
σης των απορριμμάτων και των υπο-
λειμμάτων επεξεργασίας (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ), 
με αναζήτηση χώρων και σε περιοχές 
εκτός Αττικής, στο πλαίσιο μιας διαπε-
ριφερειακής συνεργασίας.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ενημέρωση 
των πολιτών στο ευαίσθητο θέμα των 
σκουπιδιών είναι απαραίτητη. Το ΠΑΚΟΕ 
έχει προβάλλει το θέμα εκτενώς στο 
Τεύχος Φεβρουάριος – Μάρτιος 2015.

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Στην απόφαση να συγκληθεί το επόμενο διάστημα 
έκτακτη Γενική Συνέλευση, με κεντρικό θέμα τα οικο-
νομικά των δήμων, προχώρησε η σημερινή συνεδρί-

αση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.  Η σύγκληση της συνεδρίασης 
κρίθηκε αναγκαία, μετά τη διαπίστωση ότι, η ροή χρη-
ματοδοτήσεων των Δήμων για το 2015, υστερεί του-
λάχιστον κατά 30%, ενώ απομένουν μόλις 2 μήνες για 
να κλείσει ο χρόνος! Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση 
που δεν εξασφαλιστεί η άμεση απόδοση των σχετικών 
ποσών, υπάρχει ο κίνδυνος οι Δήμοι να μην μπορούν να 
ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους και χιλιάδες 
πολίτες να υστερηθούν από σημαντικές και προγράμμα-
τα κοινωνικές παροχές, όπως για παράδειγμα το «Βοή-
θεια στο Σπίτι». 

Οι βασικότερες υστερήσεις αφορούν στις χρηματο-
δοτήσεις αναπτυξιακών έργων των Δήμων μέσω ΣΑΤΑ, 
στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τα προγράμμα-
τα υλοποίησης ΟΚΑΝΑ. 

Επιπλέον, η Αυτοδιοίκηση δεν έχει λάβει κανένα ποσό 
για τις οφειλές παρελθόντων ετών.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις χρηματοδοτή-

σεις των Περιφερειακών Ενώσεων και της ΚΕΔΕ. 
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης, υπογράμμισε 

στην εισήγησή του ότι, «σήμερα οι Δήμοι καλούνται να 
ασκήσουν αρμοδιότητες που οριακά αντέχουν τα ισχνά 
οικονομικά τους». 

Στη συνέχεια επισήμανε ότι, οι χρηματοδοτήσεις 
μέχρι σήμερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού 
είναι 1.810 εκ. € από τα 2.572 εκ. € που προβλέπονται 
στον Προϋπολογισμό, δηλαδή ποσοστό 70,4%. «Προφα-
νώς, πρέπει μέχρι και τον Δεκέμβριο, να αποδοθεί ολό-
κληρο το ποσό στους Δήμους. Εκτιμούμε το ποσό αυτό 
ως ελάχιστο για να μπορεί ένας Δήμος να λειτουργήσει 
στοιχειωδώς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γ. Πατούλης. 

Στην εισήγηση του ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. τόνισε 
ότι, εκτός από την απόδοση των τακτικών εσόδων για το 
2015, θα πρέπει η Κυβέρνηση να φροντίσει για την εξα-
σφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων και μέσων, 
που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των Ο.Τ.Α. 
α’ Βαθμού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

«Ήδη, έχουμε ζητήσει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων 
όπως:

- Απόδοση μέσω των Κ.Α.Π. του συνόλου των πόρων 
που προβλέπονται στο Ν.3852/2010.

- Εκπόνηση ενός “Προγράμματος Απόδοσης των νέων 
Παρακρατηθέντων”, από το 2009 μέχρι και σήμερα, όπως 
εφαρμόστηκε στην προηγούμενη περίοδο, αφού πρώτα 
έρθει η ανάκαμψη της οικονομίας και η βελτίωση των 
Δημοσίων Εσόδων. Να επισημανθεί ότι το τρέχον πρό-
γραμμα είναι ύψους 1,7 δις. € και αποδίδονται κάθε χρό-
νο 213,9 εκ. € στους Δήμους. Για την φετινή χρονιά δεν 
έχει αποδοθεί το οφειλόμενο ποσό.

- Επαναφορά του ποσοστού κατανομής εσόδων του 
“Πράσινου Ταμείου” στους Δήμους (από 2,5% που είναι 
σήμερα, στο αρχικό 10%), κυρίως για έργα περιβάλλο-
ντος και ποιότητας ζωής.

- Μείωση του επιτοκίου δανεισμού των Δήμων από 
το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων στο ύψος του επι-
τοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

- Προώθηση μέτρων δημοσιονομικής αποκέντρωσης, 
χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών, όπως αναφέ-
ρουμε και στο ψήφισμά μας στο τακτικό συνέδριο της 
Χαλκιδικής», είπε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.

30% η Κρατική χρηματοδότηση των Δήμων το 2015 - Αντιδρά η ΚΕΔΕ
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Σχεδιασμός ...χωρίς σχέδιο στην προτεινόμενη διαχείριση 
απορριμμάτων των Δ. Αιγιαλείας και Καλαβρύτων

Πάνω στο προτεινόμενο τοπικό σχέ-
διο διαχείρισης απορριμμάτων του 
Δήμου Αιγιάλειας και Καλαβρύ-

των και στα πλαίσια της διαβούλευσης, 
καταθέτουμε κείμενο με σχόλια, παρα-
τηρήσεις και προτάσεις, έχοντας πλήρη 
συνείδηση ότι το ζήτημα της διαχείρισης 
των αποβλήτων δεν μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί σαν ένα ουδέτερο τεχνικό πρό-
βλημα. Είναι κοινός τόπος πλέον ότι η 
αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων σαν μια συνηθισμένης επικερ-
δούς οικονομικής δραστηριότητας και 
όχι σαν μιας δημόσιας λειτουργίας έχει 
δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για 
να ευδοκιμήσουν αντιλήψεις διαχείρισης 
με βάση το κέρδος και που στοχεύουν 
στην πλήρη ιδιωτικοποίηση κάθε δημό-
σιας υποδομής και υπηρεσίας, γιατί το 
οικονομικό αντικείμενο είναι τεράστιο 
σε αυτήν την δραστηριότητα.

Με αυτό το δέλεαρ προς τους μεγα-
λοεργολάβους διαμορφώθηκαν οι υφι-
στάμενοι σχεδιασμοί (σε εθνικό και περι-
φερειακό επίπεδο), επιμέρους προϊόν των 
οποίων ήταν οι περίφημοι διαγωνισμοί 
ΣΔΙΤ. Έχουμε μια προσωρινή ανάσχεση 
αυτών των σχεδιασμών με την προώ-
θηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και των τοπικών σχεδί-
ων ανά Δήμο από την σημερινή κυβέρ-
νηση αλλά κινδυνεύουν να ανατραπούν 
εξαιτίας της επιβολής του 3ου μνημονί-
ου. Στο τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης 
διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων 
Αιγιάλειας και Καλαβρύτων δεν ξεκα-
θαρίζεται ποιος θα είναι ο φορέας που 
θα αναπτύξει και διαχειριστεί όλες τις 
απαιτούμενες υποδομές και υπηρεσίες. 
Στην σελίδα μάλιστα 47 του προτεινόμε-
νου σχεδίου αναφέρεται ότι “στο πλαίσιο 
της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, την μετάβαση δηλαδή 
από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παρο-
χή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς 
όρους αλλά και την ανάγκη προσέλκυ-
σης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο 
βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων 
επενδύσεων, δημιουργήθηκαν μοντέρνοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. Κύριο χαρα-
κτηριστικό τους αποτελεί ο πολλαπλασι-
αστικός χαρακτήρας των διατιθέμενων 
κεφαλαίων, η αποπληρωμή των οποίων 
θα οδηγήσει σε επανεπένδυση τους σε 
νέες δράσεις”. Αυτή η παράγραφος και 
η συνέχειά της μας οδηγεί στην συλλο-
γιστική που αναφέραμε προηγουμένως, 
δηλαδή αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για 
να αναλάβουν την διαχείριση των απορ-
ριμμάτων των Δήμων είτε ιδιώτες επεν-
δυτές ή με σύμβαση ΣΔΙΤ (Συμπράξεις 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

Το καθαρά σχεδιαστικό τμήμα του 

προτεινόμενου κειμένου, που είναι η 
καρδιά της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων, βρίσκεται σε κραυγαλέα υστέρη-
ση. Χαρακτηρίζεται από γενικολογία και 
αοριστία τόσο στην υφιστάμενη κατά-
σταση – τα στοιχεία της οποίας δεν είναι 
πραγματικά και κυρίως στον τομέα της 
ποιότητας των παραγόμενων αστικών 
στερεών αποβλήτων, όπου τα δεδομέ-
να προέκυψαν από τον Εθνικό και Περι-
φερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης ελλεί-
ψει πραγματικών στοιχείων του δήμου. 
Ο σχεδιασμός της πρόβλεψης έχει γίνει 
πάνω σε στοιχεία της EUROSTAT και όχι 
στα πραγματικά στοιχεία των Δήμων και 
τίθεται έτσι σε αμφισβήτηση το αν τελι-
κά αποτελεί πράγματι κάποιου είδους 
σχεδιασμό των τελευταίων. Στην πρό-
βλεψη παραγωγής σύμμεικτων στερε-
ών αποβλήτων τα νούμερα των ποσο-
τήτων των ΑΣΑ κατά κεφαλή κατοίκου, 
είναι αυξημένα υπέρμετρα ενώ έχουμε 
ραγδαία μείωση του εισοδήματος των 
πολιτών της χώρας πάνω από 25% (βάση 
ΑΕΠ). Γιατί άραγε γίνεται αυτή η αντιε-
πιστημονική προσέγγιση; Μήπως επειδή 
οι αυριανοί ιδιώτες επενδυτές απαιτούν 
μια ελάχιστη ποσότητα ΑΣΑ που θα τους 
εξασφαλίσουν οι Δήμοι Αιγιάλειας και 
Καλαβρύτων συνοδευόμενη από ποινική 
ρήτρα παρεχόμενης ελάχιστης ποσότη-
τας απορριμμάτων από αυτούς και που 
αυτό συνεπάγεται σε διπλασιασμό και 
τριπλασιασμό των τελών διαχείρισης που 
θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες;

Στο προτεινόμενο τοπικό σχέδιο
Δεν υλοποιείται η πρόβλεψη του 

νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Απορριμμάτων για την ανάπτυξη δικτύ-
ου χωριστής συλλογής χαρτιού, πλαστι-
κού, μετάλλων, γυαλιού. Διατηρείται η 
λογική του μπλε κάδου.

Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την ανά-
πτυξη συστημάτων κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (δημο-
τικοί κομποστοποιητές κλπ) πέραν ίσως 
των πρασίνων.

Συνεχίζεται η λογική των σταθμών 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
που προϋποθέτει μεταφορές για τελική 
διαχείριση στην μονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων στον υφιστάμενο σταθμό 
μεταφόρτωσης Αιγίου (θέση Τζουρά).

Η επέκταση, με αύξηση του χώρου 
ταφής στον ΧΥΤΑ Αιγείρας μας βρίσκει 
κάθετα αντίθετους και δηλώνει την πρό-
θεση της δημοτικής αρχής να συνεχιστεί η 
λειτουργία του για πολλά χρόνια ακόμη.

Επίσης, ο σχεδιασμός του κέντρου 
διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) 
και των δύο Δήμων στην θέση Παπα-
νικολού της Δ.Ε Ερινεού θα φέρει από 
την πίσω πόρτα την λειτουργία ΧΥΤΑ 
στην περιοχή.

Τα συστήματα συλλογής τόσο για 
τα ανακυκλώσιμα υλικά όσο και για τα 
βιοαπόβλητα, όπως αναφέρονται στο 
προτεινόμενο σχέδιο, είναι αποτυπω-
μένα με γενική περιγραφή παρόλο που 
αυτά αποτελούν την καρδιά της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων. Δεν υπάρχουν 
ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι ανά έτος.

Στο τέλος του σχεδίου υπάρχει πίνα-
κας εκτιμώμενου κόστους για τις προ-

τεινόμενες υποδομές που πρέπει να 
γίνουν ύψους περίπου 20 εκατομ. ευρώ. 
Ο τρόπος που αναπτύσσεται ο πίνακας 
κόστους υποδομών και οι προτεινόμε-
νες αυτών πηγές χρηματοδότησης και 
μάλιστα η αναφορά σε “μοντέρνους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς” οδη-
γεί κατευθείαν στο ότι η δημοτική αρχή 
θέλει η διαχείριση να περάσει σε ιδιω-
τικά χέρια ή σε ΣΔΙΤ.

Σας προτρέπουμε να κάνετε ως Δήμος 
βηματισμούς συγκεκριμένους στην κατεύ-
θυνση της νέας διαχείρισης που όλοι 
θέλουμε χωρίς να χρειάζεται να γίνουν 
πρώτα οι αναφερόμενες στο Τοπικό 
Σχέδιο Διαχείρισης υποδομές, δηλαδή 
η μονάδα επεξεργασίας των σύμμει-
κτων, ΚΔΑΥ κλπ.

Για να κάνετε συλλογή και διαχω-
ρισμό των ογκωδών και αδρανών υλι-
κών απαιτούνται περίπου 50000 ευρώ 
για 50 ανοιχτά containers (σκάφες) και 
ένα φορτηγό ειδικής κατασκευής για την 
μεταφορά τους. Επίσης ένας χώρος 2-3 
στρεμμάτων για τον διαχωρισμό τους.

Για την συλλογή και διαχείριση των 
ειδικών αποβλήτων, δηλαδή έλαια, τηγα-
νέλαια, συσσωρευτές, απόβλητα ηλεκτρι-
κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λυχνί-
ες, ελαστικά κτλ απαιτούνται χαμηλού 
κόστους υποδομές που μπορεί να χρη-
ματοδοτήσει ο Δήμος με ίδια κεφάλαια.

Πάνω απ’ όλα απαιτείται:
Νέοι άνθρωποι στην υπηρεσία δια-

χείρισης απορριμμάτων του Δήμου και 
στελέχωση με ειδικό επιστήμονα οι οποί-
οι θα έχουν όρεξη για δουλειά.

Τέλος, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρ-
χος θα πρέπει να πιστεύουν σε αυτού 
του είδους την διαχείριση.

Με αυτά τα δεδομένα εκτιμούμε ότι 
το προτεινόμενο τοπικό σχέδιο αποκε-
ντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων 
των Δήμων Αιγιάλειας και Καλαβρύ-
των, που έχει προταθεί, δεν μπορεί να 
εισαχθεί για έγκριση τόσο στο δημο-
τικό συμβούλιο, πολύ δε περισσότερο 
σαν πρόταση του δήμου στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας, ως έχει.

Επιβάλλεται να υπάρξει ουσιαστι-
κή επανεξέταση βασικών επιλογών και 
επαναδιατύπωση του σχεδίου με τρόπο 
που θα αίρει τις περισσότερες από τις 
προβληματικές πτυχές που θα αναδεί-
ξει ο δημόσιος διάλογος.

Σε αυτήν την κατεύθυνση δηλώνου-
με της διαθεσιμότητα μας να συμβάλ-
λουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ                                          
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ
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Αντίδραση της Περιφέρειας Αττι-
κής, στο άρθρο 31, του νομοσχε-
δίου «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, 

Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 25/10/2012», που αφορά 
στον τρόπο έγκρισης των ΠΕ.Σ.Δ.Α., 
με την Περιφέρεια να επισημαίνει 
πως, «η προτεινόμενη τροποποίηση 
διατάξεων του νόμου 4042/12, με το 
άρθρο 31 στο Πολυνομοσχέδιο σχε-
τικά με τα προαπαιτούμενα της συμ-
φωνίας με τους θεσμούς, δημιουργεί 
σοβαρό πρόβλημα, τυπικό και ουσια-
στικό» και να αναλύει:

«Συγκεκριμένα, ενώ το σκέλος 
που αφορά στη διαδικασία κύρω-
σης του ΕΣΔΑ είναι απολύτως ανα-
γκαίο, καθώς έρχεται να καλύψει ένα 
υπάρχον κενό νόμου, η συμπλήρωση 
– τροποποίηση που επιχειρείται στα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 35 του 
νόμου 4042/12, που προσαρμόζει στο 
εθνικό δίκαιο την Οδηγία – Πλαίσιο 
2008/98/ΕΚ, δημιουργεί, και δεν επι-
λύει, προβλήματα.

Και τούτο διότι:
- Εισάγει μία ακόμη φάση έγκρι-

σης, σε κυβερνητικό επίπεδο, προσθέ-
τοντας γραφειοκρατία, με ό,τι  αρνη-
τικές συνέπειες αυτό συνεπάγεται.

- Καθιστά έτσι τα Περιφερειακά 
Συμβούλια, από κυρίαρχα όργανα, 

διαμεσολαβητικούς – διεκπεραιωτι-
κούς μηχανισμούς, με την κεντρική 
εξουσία να έχει τον τελευταίο λόγο 
έναντι των Περιφερειών.

- Υποβαθμίζει το ρόλο της Αυτοδι-
οίκησης, έναντι της κεντρικής εξουσί-
ας, σε ένα κρίσιμο ζήτημα, όπως αυτό 
της διαχείρισης των απορριμμάτων, στο 
οποίο και οι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκη-
σης καλούνται να παίξουν σημαντικό 
ρόλο στο πλαίσιο του νέου ΕΣΔΑ».

Η Περιφέρεια Αττικής καταγγέλλει, 
επίσης, το «επείγον» της διαδικασίας, 
«ενώ δεν έχει ζητηθεί από κάποιον 
αιρετό φορέα κι ενώ βρίσκεται σε εξέ-

λιξη η διαδικασία αναθεώρησης των 
ΠΕΔΣΑ των Περιφερειών».

«Η Περιφέρεια Αττικής έχει δρο-
μολογήσει εδώ και ένα χρόνο μια νέα 
φιλοσοφία στη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων, βάζοντας τις βάσεις για ένα 
οικονομικά και οικολογικά δίκαιο και 
βιώσιμο, αποκεντρωμένο και με δημό-
σιο χαρακτήρα μοντέλο. Ένα μοντέλο 
πλήρως εναρμονισμένο στις επιταγές 
της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομο-
θεσίας. Επιταγές που αποτυπώνονται 
στη δεύτερη αναθεώρηση του ΠΕΣ-
ΔΑ, ο οποίος ακολουθεί τις κατευθυ-
ντήριες γραμμές του ΕΣΔΑ, δίνοντας 
έμφαση στην πρόληψη, τη Διαλογή 
στην Πηγή, στην κομποστοποίηση», 
προσθέτει και ολοκληρώνει:

«Στην κατεύθυνση αυτή, η Περι-
φέρεια Αττικής θεωρεί ότι η προω-
θούμενη τροπολογία σχετικά με τα 
ΠΕΣΔΑ δεν ανταποκρίνεται σε καμία 
ανάγκη - αντιθέτως μπορεί να δημι-
ουργήσει περισσότερες δυσχέρειες, 
περιπλέκοντας διαδικασίες και περι-
θωριοποιώντας το ρόλο της δευτερο-
βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως 
εκ τούτου, η τροπολογία αυτή πρέπει 
άμεσα να αποσυρθεί, διαφυλάσσο-
ντας την αυτοτέλεια της λειτουργίας 
των Περιφερειών σε ένα τόσο κρίσι-
μο ζήτημα που άπτεται της καθημε-
ρινότητας των πολιτών και της προ-
στασίας του περιβάλλοντος».

«OΧΙ» ΤΗΣ ΡEΝΑΣ ΔΟYΡΟΥ  
ΣΤΗΝ ΚΥΒEΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡIΜΜΑΤΑ

 «Τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απο-
βλήτων των Δήμων αποτελούν βασικό 
συστατικό παράγοντα και προϋπόθεση 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
υπό έγκριση Περιφερειακού Σχεδια-
σμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής. Ο ΕΔΣΝΑ έχει 
συντάξει και αποστείλει προς όλους 
τους Δήμους της Αττικής Οδηγό Σύντα-
ξης ΤΣΔΑ, λειτουργώντας ως αρωγός 
και παρέχοντας κάθε βοήθεια για την 
έγκαιρη εκπόνησή τους». 

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του ο 
ΕΣΔΝΑ, επισημαίνοντας ότι, η αντα-
πόκριση των Δήμων, στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία, ήταν άμεση.

Έτσι, συγκεκριμένα, ως και την 1η 
Οκτωβρίου 2015, οι Δήμοι που κατέ-
θεσαν στον ΕΔΣΝΑ το ΤΣΔΑ τους 
ανέρχονται σε πενήντα ένα και αντι-
στοιχούν στο 78% του συνόλου των 
Δήμων της Αττικής. 

Οι Δήμοι αυτοί, πληθυσμιακά αντι-
στοιχούν περίπου στο 90% του συνο-
λικού πληθυσμού της Αττικής, και στο 
88% του συνόλου των απορριμμάτων.

Αναφορικά με το περιεχόμενο των 
ΤΣΔΑ, το σύνολο των Δήμων που υπέ-
βαλαν το σχέδιο δίνουν έμφαση στην 
Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) με την ανά-
πτυξη ξεχωριστών ρευμάτων (του-
λάχιστον τεσσάρων) και στην απο-
κεντρωμένη, με δημόσιο χαρακτήρα, 
διαχείριση των απορριμμάτων. 

Παράλληλα, μεγάλος αριθμός των 
Δήμων επιθυμεί την δημιουργία στην 
περιοχή του μικρής κλίμακας μονάδα 
διαλογής, σταθμό μεταφόρτωσης και 
μονάδα κομποστοποίησης, προκειμέ-
νου να διαχειριστούν τα απορρίμματα 
τους, διασφαλίζοντας την προστασία 
του περιβάλλοντος και της δημόσι-
ας υγείας.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 

Δήμους, δώδεκα (19%) έχουν δηλώσει 
ότι βρίσκονται σε διαδικασία σύντα-
ξης των ΤΣΔΑ και θα τα υποβάλλουν 
μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. 
Πρόκειται για τους Δήμους:
1. Δήμος Αγκιστρίου
2. Δήμος Αλίμου
3. Δήμος Γλυφάδας
4. Δήμος Δάφνης – Υμηττού
5. Δήμος Ηλιούπολης
6. Δήμος Μάνδρας
7. Δήμος Περάματος
8. Δήμος Πόρου
9. Δήμος Τροιζηνίας
10. Δήμος Ύδρας
11. Δήμος Φιλόθεης - Ψυχικού
12. Δήμος Φυλής. 

Τέλος, δύο μόλις Δήμοι δεν έχουν 
ενημερώσει τον Σύνδεσμο για τις 
ενέργειές τους σχετικά με τη σύντα-
ξη ΤΣΔΑ. Πρόκειται για τους Δήμους 
Καισαριανής και Πετρούπολης.

51 Δήμοι της Αττικής κατέθεσαν σχέδιο  
για την διαχείριση των αποβλήτων τους 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤHΡΙΑ 
ΝΕΚΡΩΝ

Στην ολοκλήρωση του θεσμι-
κού πλαισίου που είναι απαραίτη-
το για την ίδρυση αποτεφρωτηρίων 
νεκρών στην Ελλάδα προχώρησε 
το υπουργείο Περιβάλλοντος με 
υπογραφή του Πάνου Σκουρλέτη. 
Τα αποτεφρωτήρια «αποδεσμεύ-
θηκαν» χωρικά από τα νεκροτα-
φεία και πλέον η εγκατάστασή τους 
είναι πολύ ευκολότερη. Το μοναδι-
κό «εμπόδιο» στη νομοθεσία είναι 
ότι δικαίωμα ίδρυσης αποτεφρω-
τηρίου νεκρών εξακολουθούν να 
έχουν μόνο οι δήμοι, οι οποίοι έως 
σήμερα δεν έχουν αποδειχθεί ιδι-
αίτερα ανθεκτικοί στις αντιδράσεις 
της Εκκλησίας και ακραίων θρη-
σκευτικών κύκλων.

Η αποτέφρωση επετράπη στη 
χώρα μας το 2006, περίπου... έναν 
αιώνα αργότερα από τις περισσότε-
ρες ευρωπαϊκές χώρες (ενδεικτικά 
Βρετανία 1884, Γαλλία 1887, Γερ-
μανία 1934, Ισπανία 1945). Ωστό-
σο, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί 
όσο η πολιτεία δεν εξειδίκευε τους 
όρους ίδρυσης ενός αποτεφρωτη-
ρίου. Αυτό έγινε τελικά το 2010. 
Ετέθη ως όρος η γειτνίασή τους με 
νεκροταφείο, κάτι που υπονόμευ-
σε εκ νέου την υπόθεση. Περαιτέ-
ρω, η αλλαγή της νομοθεσίας περί 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης το 
2011 έκανε εκ νέου απαραίτητη την 
εξειδίκευση των περιβαλλοντικών 
περιορισμών. Το 2014, ένας νόμος 
(Ν. 4277) ήρε τον περιορισμό περί 
νεκροταφείων, ορίζοντας ότι τα απο-
τεφρωτήρια μπορούν να χωροθε-
τηθούν σχεδόν παντού, εκτός από 
περιοχές κύριας κατοικίας. Παρέ-
μεινε, όμως, ένας άλλος περιορι-
σμός: η ίδρυση και λειτουργία των 
αποτεφρωτηρίων επιτρέπεται μόνο 
από τους δήμους (ή τα νομικά τους 
πρόσωπα).

Μοναδική λύση για όποιον επι-
θυμεί να αποτεφρωθεί μετά θάνα-
τον είναι η αποστολή της σορού 
στο εξωτερικό, για την ακρίβεια 
στη Σόφια της Βουλγαρίας σε ιδι-
ωτικό αποτεφρωτήριο. Το κόστος 
μιας αποτέφρωσης στη Βουλγαρία 
ξεκινάει από 1.900 ευρώ.

Έλεος! Το ΠΑΚΟΕ από το 
1984 είχε ξεκινήσει αγώνα για 
την ελεύθερη επιλογή αποτέ-
φρωσης ή ταφής.

Μόλις το 2010 αποφασίστη-
κε από την ελληνική Βουλή, η 
κατασκευή αποτεφρωτηρίων, 
αλλά και αυτή η απόφαση λειψή. 
Έδινε το δικαίωμα μόνο στους 
Δήμους, οι οποίοι σε συνδιαλ-
λαγή με την Εκκλησία καθυστέ-
ρησαν ή καθυστερούν τη δια-
δικασία.

Πρέπει τώρα πια να φωνά-
ζουμε και να διαμαρτυρηθού-
με, γιατί όπως σε όλα τα κράτη  
έτσι κι εδώ οι ιδιωτικοί φορείς 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
κατασκευής αποτεφρωτηρίων.


