Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Δαμιανός Μπούρκας
Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ
•

Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί ο χρονικός ορίζοντας
κατάρτισης του νέου ΕΣΔΑ σε 20‐ετία αντί για 6 ετία 2014‐2020.

•

Πρόταση του ΕΣΔΑ για «Τροποποίηση την ΚΥΑ 2527/23.01.2009 και
του Ν 4071/2012 όπου καθορίζεται η λειτουργία, η άσκηση
δραστηριότητας & τιμολογιακής πολιτικής των Φο.Δ.Σ.Α: Οι νέοι
Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ θα ασχολούνται με τη διαχείριση και την
παρακολούθηση όλων των Αποβλήτων της Περιφέρειας
(συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών και των άλλων ειδικών
ρευμάτων).»

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Νέο ΕΣΔΑ – Αστικά Στερεά Απόβλητα
•

•

•
•

Έχει ληφθεί η εθνική ποιοτική σύσταση ΑΣΑ, ως ενιαία και
ταυτόσημη για όλες τις Περιφέρειες. Προτείνεται η κατανομή στις
επιμέρους 13 Περιφέρειες να λάβει υπ’ όψη της τη γνωστή ή/και
εκτιμώμενη διαφοροποίηση της σύστασης σε κάθε Περιφέρεια.
Θα πρέπει να αναφερθεί σαφώς ο στόχος (%κ.β.) διαλογής στην πηγή
των βιοαποβλήτων που τίθεται για κάθε Περιφέρεια, ειδικά για το
δίκτυο χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης σε μονάδες
επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.
Ο στόχος εκτροπής του βιοαποδομήσιμου από την ταφή στη
νησιωτική χώρα δεν θα πρέπει να είναι μηδενικός.
Να διευκρινιστεί ο τρόπος που θα επιτευχθεί η χωριστή συλλογή
χαρτιού και γυαλιού, που ορθώς τίθεται σε εφαρμογή για όλη την
Ελλάδα έως το 2020

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Νέο ΕΣΔΑ – Αστικά Στερεά Απόβλητα
•

•

•

Να τεκμηριωθεί η τήρηση (ή μη) των απαιτήσεων του Νόμου
4042/2012 για ξεχωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 ρευμάτων (γυαλί,
μέταλλο, χαρτί, πλαστικό).
Να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές της τσιμεντοβιομηχανίας,
μέσω σχετικής ΚΥΑ, ώστε τα δευτερογενή καύσιμα να μπορούν να
αξιοποιηθούν.
Στο παράρτημα ΙΙ, στον πίνακα Π.ΙΙ‐15 «Δυναμικότητα υφιστάμενων
και υπό υλοποίηση ΜΕΑ με υψηλό βαθμό ωριμότητας (λειτουργία
έως το 2020)», λείπουν ορισμένες ΜΕΑ που έχουν δεδομένα υψηλό
βαθμό ωριμότητας, μερικές εκ των οποίων μάλιστα έχουν
δημοπρατηθεί.

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Νέο ΕΣΔΑ – Ιλύες
•
•
•

•

•

Θα πρέπει το υπόλειμμα από τις μονάδες αναερόβιας χώνευσης να
διατίθεται στους ΧΥΤΑ εφόσον έχει καλυφθεί ο στόχος του R1.
Oι κωδικοί D1 και D2 θα πρέπει να προστεθούν και να οριστούν
επίσημα σύμφωνα με το εγχειρίδιο της EUROSTAT.
H ανάπλαση – αποκατάσταση τοπίου θεωρείται ανάκτηση, εφόσον
προκύπτουν οικολογικές βελτιώσεις σύμφωνα και με την απόφαση
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να
εντάσσεται στον στόχο ταφής D1/D2 αλλά στο στόχο R3 & R10.
Θα πρέπει να αφαιρεθεί η από κοινού διαχείριση της ιλύος με
προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ, διότι σύμφωνα με την
τελευταία έκθεση αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, αυτό δεν θα
είναι επιτρεπτό.
Θα πρέπει να γίνει η κατανομή των ευθυνών και ρόλων μεταξύ των
ΔΕΥΑ, ΦοΔΣΑ και ιδιωτών στην αξιοποίηση της ιλύος

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Νέο ΕΣΔΑ – Βιομηχανικά
•

•
•

•

Για τα ανόργανα μη επικίνδυνα βιομηχανικά, όπου προτείνεται η
εξάντληση των δυνατοτήτων διάθεσης σε λατομεία/ορυχεία, θα
πρέπει να περιγραφεί κατά πόσο επιτρέπεται από το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο και με ποια διαδικασία.
Για τη χωροθέτηση των επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να
αναλάβει άμεσα η κεντρική διοίκηση μέσω του ΥΠΕΚΑ.
Χωροθέτηση ΧΥΤΕΑ ειδικότερα κοντά σε βιομηχανικές ώστε να
καταστεί δυνατή η διαχείριση των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων
βιομηχανικών αποβλήτων με τρόπο ασφαλή αλλά και με το
μικρότερο κόστος για τη βιομηχανία.
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων με σκοπό τη προώθηση της συνέργειας μεταξύ
βιομηχανιών για την αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Νέο ΕΣΔΑ – Ζωικά Υποπροϊόντα
•
•
•

•
•

Ο ορισμός των ζωικών υποπροϊόντων δεν συνάδει με τον ορισμό του
Κανονισμού 1069/2009.
Ο κωδικός ΕΚΑ (02 02) που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει μόνο ένα
τμήμα των ζωικών υποπροϊόντων.
Τα ζωικά υποπροϊόντα, που καλύπτονται από τον Κανονισμό υπ’αρ.
1069/2009 εξαιρούνται από το Νόμο 4042/2012 και την Οδηγία
2008/2008
Θα πρέπει να καθοριστούν στον ΕΣΔΑ οι αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ σε
σχέση με το ΥΠΠΑΤ.
Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις προδιαγραφές που θέτει ο
Κανονισμός 142/2011 για τις μονάδες κομποστοποίησης και
παραγωγής βιοαερίου.

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Νέο ΕΣΔΑ – Απόβλητα από ΟΚΩ
•
•

Να οριστούν οι οργανισμοί που εμπίπτουν στους ΟΚΩ
θα πρέπει η χωριστή συλλογή να καθιερωθεί για τουλάχιστον 4
ρεύματα (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο) όπως ορίζει ο
Ν.4042/2012,

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Νέο ΕΣΔΑ – Γεωργοκτηνοτροφικά
•

•

Να αφαιρεθούν όλα τα ζωικά υποπροϊόντα από την κατηγορία αυτή,
εφόσον καλύπτονται από ενιαίο θεσμικό πλαίσιο με την κατηγορία
Ζωικά Υποπροϊόντα
Για τα γεωργικά απόβλητα, να τονίζεται η υποχρέωση εφαρμογής του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Νέο ΕΣΔΑ – ΑΕΚΚ
•

•
•
•

Ο ορισμός των ΑΕΚΚ δεν συνάδει με την ανάλυση του κειμένου
καθώς σε κανένα σημείο του σχεδίου δεν περιλαμβάνονται τα
απόβλητα από εκσκαφές και η περίσσεια σκυροδέματος.
Δεν αναφέρεται το ειδικό τέλος ταφής για την κατηγορία αυτή
(Άρθρο 43, Ν.4042/2012) και ο τρόπος υπολογισμού του.
Δεν υπάρχει καμία αναφορά στα απόβλητα εκσκαφών.
Δεν γίνεται αναφορά στο Ν. 4030/2011 όπου προβλέπονται τα
ακόλουθα:
– εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ σε ανενεργά λατομεία
– Επιτρέπεται η απόθεση προϊόντων εκσκαφών από την κατασκευή δημόσιων
έργων για μερική ή ολική αποκατάσταση λατομείων
– Η αποκατάσταση των χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο γίνεται με δαπάνη και
μέριμνα των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης
•
•

•
•
•

•

Να ενταχθούν και άλλα ρεύματα ως προτεραιότητες‐στόχοι
Οι τομείς προτεραιότητας να επεκταθούν και σε άλλους τομείς
δραστηριότητας όπως δημόσιος τομέας, σχολεία, τοπική
αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις κλπ
Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων
Προώθηση συνεργειών διαφόρων παραγωγών ή αρμοδίων
Συστηματοποίηση των πολλών προγραμμάτων πρόληψης που έχουν
ως σήμερα τρέξει αποσπασματικά και αξιοποίηση των
συμπερασμάτων τους
Προώθηση καινοτομίας, π.χ. βιομηχανικού σχεδιασμού που συντείνει
στην πρόληψη

