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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
κ. Γιάννης Μιχελάκης, Υπουργός Εσωτερικών
κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κα Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Πρόεδρος Μόνιμης Ειδικής
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής
κ. Γιάννης Σγουρός, Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
κ. Γιάννης Κουράκης, Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
κ.

Γιώργος

Κρεμλής,

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή,

Γενική

Διεύθυνση

Περιβάλλοντος
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Π.Ε.Κ.Α.
«Πολιτική και στρατηγική για μια νέα εποχή στη διαχείριση αποβλήτων»
κ. Γιάννης Μανιάτης, Υπουργός Π.Ε.Κ.Α.
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ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
«Προγράμματα πρόληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Επισκόπηση»
κα Birgitte Jorgensen Kjaer, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
«Προγραμματισμός κατάρτισης και στρατηγική του εθνικού προγράμματος
πρόληψης παραγωγής αποβλήτων»
κα Χριστίνα Ζερβού, ΥΠΕΚΑ, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
«Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης, προτεραιοτήτων και μέτρων του
εθνικού προγράμματος πρόληψης παραγωγής αποβλήτων»
κ. Χρήστος Τσομπανίδης,

Ομάδα Μελέτης Εθνικού Προγράμματος

Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων.
«Η πολιτική διαχείρισης αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
κ.

Julius

Langendorff,

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή,

Γενική

Διεύθυνση

Περιβάλλοντος.
«Προγραμματισμός κατάρτισης και στρατηγική του αναθεωρημένου Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»
κ. Ιωάννης Μαχαίρας, ΥΠΕΚΑ, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
«Στρατηγική για την ανακύκλωση στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»
κα Αναστασία Αρφανάκου, ΥΠΕΚΑ, Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.
«Παρουσίαση προτεινόμενων σχεδιασμών ανά ρεύμα αποβλήτου»
κα Δέσποινα Καλλιδρομίτου, Ομάδα Μελέτης Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
«Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης για μια νέα εποχή στη διαχείριση
αποβλήτων»
κ. Γιώργος Κοτρωνιάς, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος Κεντρικής
2
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Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
«Οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων - Μορφές και ρόλοι»
κ. Θοδωρής Κάρδαρης, Πρόεδρος Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων.
«Η προώθηση προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων στο
πλαίσιο του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας»
κ. Στέφανος Κομνηνός, Εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
«Αξιοποίηση των αποβλήτων στη γεωργία - ωφέλειες και περιορισμοί»
κ. Κυριάκος Λουράντος, Εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
«Διαχείριση αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες στο νέο πλαίσιο εθνικού
σχεδιασμού»
κα Χριστίνα Παπανικολάου, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας.
«Η συμβολή των ΣΔΙΤ στην προώθηση επενδύσεων στον τομέα των
αποβλήτων»
κ. Νικόλαος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ.
«Χρηματοδότηση

επενδύσεων

στη

διαχείριση

αποβλήτων

κατά

την

Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020»
κ. Νίκος Μαμαλούγκας, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
ΕΠΠΕΡΡΑ.
«Η ανακύκλωση - πυλώνας του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων»
κ. Ιωάννης Αγαπητίδης, Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
«Εθνικό Σχέδιο και Ευρωπαϊκές Τάσεις: μαθήματα από το μέλλον»
κ.

Αντώνης Μαυρόπουλος, International Solid Waste Management

Association.
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«Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων»
κ.

Δαμιανός

Μπούρκας,

Ελληνική

Εταιρεία

Διαχείρισης

Στερεών

Αποβλήτων.
«Απόψεις ΤΕΕ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων»
κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
«Απόψεις ΣΕΒΙΑΝ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων»
κ. Παναγιώτης Σκιαδάς, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ανακύκλωσης.
«Απόψεις ΠΑΣΕΠΠΕ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων»
κ.

Χρήστος

Δρακόπουλος,

Πανελλήνιος

Σύνδεσμος

Επιχειρήσεων

Προστασίας Περιβάλλοντος.
«Απόψεις ΕΤΕ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων»
κ. Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος.
«Απόψεις ΟΕΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων»
κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.
«Απόψεις Greenpeace για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων»
κ. Νίκος Χαραλαμπίδης, Ελληνικό γραφείο της Greenpeace.
«Απόψεις CISD για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων»
κα Μαργαρίτα Καραβασίλη, Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο
Ανάπτυξη (CISD).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Να ξεκινήσουμε; Κύριοι Υπουργοί, συνάδελφοι Γενικοί
Γραμματείς, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή ημερίδα που
διοργανώνει το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τα Εθνικά
Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων και Πρόληψης με θέμα «Δημόσιος Διάλογος
για το Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και
την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων».
Η ημερίδα γίνεται προκειμένου να προωθηθεί ο διάλογος για τα
υπό εκπόνηση σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΡΑ, το
Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και την
αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
Την τιμούν με την παρουσία τους οι κύριοι Υπουργοί, ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο
Υπουργός μας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης, Γενικοί και
Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, ο Περιφερειάρχης μας ο Γιάννης ο Σγουρός,
ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ο κ. Αγγελάκας, ο κ.
Κρεμλής, ο κ. Κουράκης, ο κ. Μαντζούφας, η κα Αυγερινοπούλου και πάραπάρα πολλοί ακόμη.
Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και
του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων αποτελεί μια
σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση και τον αναπροσδιορισμό της
διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας.
Ευκαιρία στην οποία πρέπει να συγκλίνουν όλες οι πολιτικές
δυνάμεις του τόπου, η Αυτοδιοίκηση, οι επιστήμονες και οι εξειδικευμένοι
φορείς. Τα Πανεπιστήμια και οι πολίτες, των οποίων η ενεργή συμμετοχή είναι
καταλυτική.
Ο διάλογος, κυρίες και κύριοι, άνοιξε πριν από δύο μήνες με τη
δημοσιοποίηση βασικών παραδοτέων της μελέτης που αποτυπώνουν τη
σημερινή κατάσταση, το θεσμικό πλαίσιο, τους στόχους και τις πολιτικές στον
κρίσιμο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.
Τα επόμενα βήματά μας ακολούθησαν το Εθνικό Πρόγραμμα
Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και τα Εξειδικευμένα Σχέδια Διαχείρισης
5
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ανά ρεύμα αποβλήτου που σήμερα συζητούνται. Παράλληλα στις βασικές
αυτές κατευθύνσεις θα αναπροσαρμοστούν άμεσα τα Περιφερειακά Σχέδια
Διαχείρισης

Στερεών

Αποβλήτων

με

ευθύνη

της

Τοπικής

και

της

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Επόμενα βήματα θα είναι: η ενσωμάτωση των σχολείων της
διαβούλευσης και η οριστικοποίηση των παραδοτέων της πολιτικής και των
σχεδίων

ανά

ρεύμα

χρονοδιάγραμμα

και

αποβλήτου,

η

κατάρτιση

οικονομικούς

πόρους

για

σχεδίων
την

δράσης

υλοποίηση

με
των

σχεδιασμών, η τελική διαβούλευση και η θεσμοθέτηση ΕΣΔΑ μέσα στο 2014.
Κυρίες

και

κύριοι,

τα

προβλήματα

στη

διαχείριση

των

αποβλήτων στη χώρα μας είναι γνωστά σε όλους μας. Τα τελευταία χρόνια
έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των
παράνομων χωματερών οι οποίες πολύ σύντομα αναμένεται να κλείσουν στο
σύνολό τους και έχει μειωθεί πολύ η ποσότητα των αποβλήτων τα οποία
διαχειρίζονται με μη νόμιμο τρόπο.
Πολλά όμως μένουν ακόμη να γίνουν. Πρέπει να κάνουμε πολλά
ακόμη προκειμένου να καλυφθούν οι υστερήσεις του παρελθόντος μέσα σε
ένα

διαρκώς

εξελισσόμενο

περιβάλλον:

οικονομικό,

τεχνολογικό

και

νομοθετικό. Για να επιτύχουμε απαιτείται συνεργασία όλων μας, τόσο από την
πλευρά της δημόσιας διοίκησης όσο και από την πλευρά της κοινωνίας των
πολιτών και των πολιτών.
Ο σκοπός είναι κοινός για όλους και ο καθένας είτε είναι φορέας
της διοίκησης, είτε είναι πολίτης κρατάει στα χέρια του ένα μέρος της λύσης.
Χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών οποιεσδήποτε λύσεις και να
προκριθούν

είναι

καταδικασμένες

σε

αποτυχία.

Απαιτείται

συνεχής

ενημέρωση για τους σύγχρονους τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων και
διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες.
Πρέπει όμως όλοι να καταλάβουν και να καταλάβουμε ότι δεν
υπάρχουν μαγικές λύσεις. Το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων είναι
κατ’ εξοχήν το θέμα που αποτελεί μέτρο της συνεννόησης όλης της κοινωνίας
και αντανακλά το επίπεδο της δημοκρατίας και του τρόπου που λειτουργεί η
κοινωνία μας.
Όλοι πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους
6
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αναλογεί, προκειμένου στο πλαίσιο μίας ευνομούμενης κοινωνίας ενεργών
πολιτών να γίνεται ορθή διαχείριση των αποβλήτων, με διαφανείς διαδικασίες,
με προστασία του περιβάλλοντος, με σεβασμό στους συμπολίτες μας και
στους κανόνες που θεσπίζει και ορίζει η πολιτεία.
Σε όλες τις σύγχρονες χώρες η διαχείριση των αποβλήτων
αποτελεί πολύ σημαντικό κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας, που με τη
σωστή κρατική εποπτεία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, μειώνει
την εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες και δημιουργεί πολύ σοβαρές
ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης και υγιούς επιχειρηματικότητας.
Τώρα

πρέπει

να

προχωρήσουμε

γρήγορα,

άμεσα,

με

ολοκληρωμένη στρατηγική, με αναλυτικό σχεδιασμό, με συστηματική
εφαρμογή και παρακολούθηση, με εφαρμογή δοκιμασμένων για πολλά χρόνια
λύσεων σε άλλες χώρες, αλλά και καινοτόμα προσέγγιση για την ορθή
διαχείριση των αποβλήτων.
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε τώρα τη διαδικασία και να
καλέσουμε αν είναι στο Προεδρείο όλους τους παριστάμενους τον Υπουργό
τον κ. Χατζηδάκη, τον Υπουργό τον κ. Μανιάτη, τον κ. Σγουρό, ο κ.
Μιχελάκης, συγνώμη παράλειψή μου, έτυχε κάτι εξαιρετικά απρόβλεπτο και
δεν θα μπορέσει να παραστεί, τον κ. Σγουρό λοιπόν τον Περιφερειάρχη, τον κ.
Κουράκη, τον κ. Κρεμλή και βεβαίως και η κα Αυγερινοπούλου, η Πρόεδρος
της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής.
Το λόγο έχει και ξεκινάει τη σημερινή μας Ημερίδα ο Υπουργός
Ανάπτυξης ο κ. Κωστής Χατζηδάκης.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων
παρά την κρίση, παρά τα προβλήματα, παρά τις καθυστερήσεις, πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι γίνεται μια αρκετά σοβαρή προσπάθεια στην Ελλάδα.
Και από το κράτος και από τις περισσότερες τουλάχιστον
περιφερειακές και τοπικές Αρχές. Το στοίχημα όλων μας, είναι και πρέπει να
είναι η Ελλάδα από ουραγός στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει όχι πρωτοπόρος γιατί θα είναι εξαιρετικά
δύσκολο, αλλά ένα θετικό παράδειγμα αλλαγής νοοτροπίας.
Όχι μόνο διότι θα πρέπει να συμμορφωθούμε με το κοινοτικό
Δίκαιο και θα πρέπει να αποφύγουμε καταδίκες από το Δικαστήριο των
ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι
το λιγότερο. Το πιο σημαντικό είναι διότι με την αλλαγή της νοοτροπίας με ένα
νέο υπόδειγμα αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού θα έχουμε πολλές θετικές
συνέπειες στον τόπο μας, στην κοινωνία, στην οικονομία.
Η σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων είναι κομβικής
σημασίας διότι πρώτα απ' όλα είναι ζήτημα πολιτισμού, είναι ζήτημα
περιβάλλοντος, είναι ζήτημα ποιότητας ζωής. Διότι καθένας μας δυστυχώς
γνωρίζει από την καθημερινά του τα προβλήματα που βιώνουμε από τον
άναρχο τρόπο διαχείρισης.
Δεύτερον είναι θέμα, το οποίο συνδέεται με την απορρόφηση
των κοινοτικών πόρων. Έχουμε στην άκρη κοινοτικά κονδύλια γι' αυτό το
ζήτημα και τα κονδύλια αυτά φυσικά πρέπει να τα απορροφήσουμε.
Τρίτον, είναι και θέμα ανάπτυξης. Διότι συνδέεται με τον
τουρισμό,

διότι

δημιουργεί

θέσεις

απασχόλησης

στις

νέες

μορφές

ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων και διότι οι ελληνικές
επιχειρήσεις αποκτούν μια πολύτιμη τεχνογνωσία που τις καθιστά διεθνώς
ανταγωνιστικές στον τομέα αυτό.
Ως

Υπουργείο

Ανάπτυξης

συμμετέχουμε

ενεργά

στην

προσπάθεια μαζί με όλους τους άλλους συναρμόδιους φορείς ώστε να
αντιμετωπίσουμε το ζήτημα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βεβαίως εμείς είμαστε ο
τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο θεσμικό
πλαίσιο και σίγουρα έχουν γίνει βήματα ουσιαστικά προς αυτή την
κατεύθυνση.
Θα πρέπει να έχουν λυθεί τα ζητήματα της χωροθέτησης, θα
πρέπει να υπάρχει βούληση από τις Περιφέρειες και τους Δήμους και προς
αυτή την κατεύθυνση έχουμε θετικά δείγματα και στο τέλος ερχόμαστε εμείς
εάν τα υπόλοιπα έχουν αντιμετωπιστεί για να χρηματοδοτήσουμε είτε μέσω
του ΕΣΠΑ αυτού καθαυτού, είτε με μέθοδο της σύμπραξης του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, που είναι και ο κανόνας την τελευταία περίοδο.
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Αυτή τη στιγμή εξελίσσονται 12 διαφορετικά έργα ΣΔΙΤ σε όλη τη
χώρα,

που

αφορούν

τη

σύγχρονη

ολοκληρωμένη

διαχείριση

των

απορριμμάτων. Έργα, τα οποία καλύπτουν ήδη ένα ποσοστό το οποίο
ξεπερνάει το 40% της επικράτειας και το 55% του πληθυσμού σε όλη τη
χώρα.
Επιτρέψτε μου να σταθώ ιδίως στη μέθοδο ΣΔΙΤ διότι δίνει
προστιθέμενη αξία σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί δίνει προστιθέμενη αξία; Το
δημόσιο δεν περιορίζεται στο να κατασκευάζει απλώς τα έργα, έτσι θα
συνέβαινε εάν παίρναμε κονδύλια από το ΕΣΠΑ και απλώς κατασκευάζαμε
ένα δημόσιο έργο.
Επιπλέον το δημόσιο στην πραγματικότητα προμηθεύεται και
υπηρεσίες. Οι ανάδοχοι δεν είναι απλά και μόνο κατασκευαστές, αλλά
λειτουργούν τα έργα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με συνολική ευθύνη για
όλο το διάστημα ζωής του έργου. Έτσι εξασφαλίζεται τόσο η καλή κατασκευή
των μονάδων, όσο και η σωστή λειτουργία τους χωρίς δυσχέρειες και
επιπλοκές για το δημόσιο, που διατηρεί φυσικά ένα ισχυρό εποπτικό ρόλο.
Παράλληλα όμως πέρα από αυτό η

μέθοδος ΣΔΙΤ είναι

σημαντική διότι μαζί με τα κεφάλαια του δημοσίου από το ΕΣΠΑ, κινητοποιεί
και ιδιωτικά κεφάλαια. Άρα στην ουσία έχουμε ιδιωτικές επενδύσεις που
σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ για να αντιμετωπίσουμε την
ύφεση και την ανεργία.
Η μέθοδος ΣΔΙΤ επομένως είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και ήδη
έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια για ένα σύγχρονο
σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων.
Να

σας

πω

πιο

συγκεκριμένα.

Πρώτα

απ'

όλα

στην

Πελοπόννησο, στη Δυτική Μακεδονία και στις Σέρρες έχουμε ήδη αναδόχους,
έχουν αναδειχθεί οι ανάδοχοι και προχωρούν στην κατασκευή των έργων.
Δεύτερον. Το έργο της Δυτικής Μακεδονίας έλαβε διεθνή
διάκριση από το περιοδικό «World Finance» ως το καλύτερο για το 2013 στον
τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλη την Ευρώπη.
Τρίτον, στην Περιφέρεια της Αττικής είμαστε στην τελική ευθεία
θέλω να πιστεύω για την ανάδειξη αναδόχων και στέκομαι στην Περιφέρεια
9
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Αττικής διότι το 1/3 του πληθυσμού της χώρας είναι σε αυτή την Περιφέρεια
και παράλληλα προχωρούν τα έργα και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν η
τελευταία που εντάχθηκε σε αυτά τα έργα ΣΔΙΤ και χτες που ήμουν στην
Περιφέρεια Ηπείρου χάρηκα που είδα ότι το έργο εξελίσσεται γρήγορα και
είναι θέμα λίγου χρόνου θέλω να πιστεύω η ανάδειξη αναδόχου και εκεί.
Στόχος είναι σε δύο – δυόμιση χρόνια το 2016 οι μονάδες να
βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία πια και αυτό θα είναι μια καινούργια εικόνα
για τη χώρα μας. Αυτό είναι το στοίχημα για όλους μας, τα συναρμόδια
Υπουργεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, το
Υπουργείο Ανάπτυξης, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, φορείς, αναδόχους και
πολίτες. Στέκομαι στο τελευταίο διότι αυτή η υπόθεση τελικά αφορά πάνω απ'
όλα την κοινωνία, τον καθένα από εμάς, αφορά τη ζωή μας, την
καθημερινότητα μας, την ποιότητα της ζωής μας, τον πολιτισμό μας.
Χαίρομαι που έχουμε ξεπεράσει αρκετές δυσκολίες και χαίρομαι
για τη δέσμευση των περισσότερων τουλάχιστον να συνεχίσουμε προς αυτή
την κατεύθυνση, διότι αντιλαμβανόμαστε ολοένα και περισσότερο σε αυτό τον
τόπο την προστιθέμενη αξία αυτής της προσπάθειας. Προστιθέμενη αξία όχι
για τις Βρυξέλλες. Προστιθέμενη αξία για τον καθένα και την καθεμιά από
εμάς.
Τα

έργα

αυτά

σχεδιάζονται

με

τις

πλέον

σύγχρονες

προδιαγραφές και πέρα από την πρακτική τους αξία έχουν κι ένα ακόμη
ιδιαίτερο συμβολισμό για την περίοδο που διανύουμε. Αποδεικνύουν πως η
Ελλάδα, παρά την κρίση, δεν το βάζει κάτω. Αντιμετωπίζει παθογένειες του
παρελθόντος, προχωρεί δυναμικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, διαμορφώνει μια
καινούργια εικόνα διεθνώς.
Αυτή είναι η κατάσταση. Επειδή μπορώ να κάνω τις συγκρίσεις,
πιστέψτε με ότι στους 18-19 μήνες που βρισκόμαστε στη θέση που σήμερα
βρισκόμαστε, έχει γίνει συγκεκριμένη πρόοδος και αυτό που θέλω να
δεσμευτώ είναι ότι από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε με την ίδια θέληση
και την ίδια πίστη έτσι ώστε να γίνουν κι άλλα βήματα μπροστά.
Και αυτό που θέλω να ευχηθώ από την άλλη πλευρά είναι ότι και
οι βραδυπορούντες μεταξύ μας και αυτοί που εξακολουθούν να έχουν κάποιες
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αμφιβολίες και αυτοί που εξακολουθούν να έχουν κάποιες προκαταλήψεις για
το συγκεκριμένο θέμα, θα ξεπεράσουν τις αναστολές τους, θα ξεπεράσουν τις
ενστάσεις τους, θα ξεπεράσουν τους δογματισμούς τους, έτσι ώστε η Ελλάδα
να βρεθεί στο πυρήνα της Ευρώπης σε σχέση με το κρίσιμο αυτό θέμα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε πολύ Υπουργέ. Μετά την παρέμβαση του
Υπουργού Ανάπτυξης θα μας επιτρέψετε να δώσουμε το λόγο στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννη Μανιάτη και μετά
θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα έτσι ακριβώς όπως είναι, με τη σειρά των
ομιλητών.
Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Καλημέρα σε όλους, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, θέλω
να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που είστε σήμερα εδώ και να
πω πως θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου αυτό που πρέπει πια
να επικρατήσει είναι η ειλικρίνεια και η γενναιότητα στο δημόσιο διάλογο για
ένα θέμα το οποίο απασχολεί για πολλές δεκαετίες την ελληνική κοινωνία κι
έχει να κάνει με τη διαχείριση των ίδιων των προϊόντων που εμείς παράγουμε,
με τη διαχείριση των απορριμμάτων μας.
Πρέπει να σας πω πως θεωρώ ότι η συγκυρία είναι εξαιρετικά
θετική, με την έννοια ότι βρισκόμαστε μπροστά και στις επερχόμενες
ευρωπαϊκές

εκλογές.

Έχουμε

μπροστά

μας

ένα

στοίχημα

να

συναποφασίσουμε τι είδους Ευρώπη θέλουμε και στην πραγματικότητα τι
είδους Ελλάδα μέσα σε μια προοδευτική Ευρώπη θέλουμε.
Θεωρώ λοιπόν πως έχει μεγάλη σημασία αντί να κάνουμε
συζητήσεις γενικού χαρακτήρα και συζητήσεις ευχολογίων, να έρθουμε σε
ζητήματα τέτοια όπως αυτά που έχουν πληγώσει κατά το παρελθόν και
συνεχίζουν να πληγώνουν την Ελλάδα, το ζήτημα δηλαδή της διαχείρισης
απορριμμάτων και με εντιμότητα, με ειλικρίνεια, με γενναιότητα, να δούμε τα
βήματα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, να αναγνωρίσουμε τα λάθη του
παρελθόντος και να δεσμευθούμε όλοι ότι θα τα διορθώσουμε τα λάθη αυτά
σήμερα και αύριο.
Ταυτόχρονα είμαστε σε μια συγκυρία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα,
διότι μια χώρα όπως η Ελλάδα που μετά από πέντε με έξι χρόνια διαρκούς
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ύφεσης και διαρκούς αύξησης της ανεργίας δείχνει ότι ξεπερνά πια την κρίση,
ψάχνει να βρει το νέο της παραγωγικό μοντέλο.
Και θέλω να σας πω με την ιδιότητα του Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πως θεωρώ ότι το
περιβάλλον, η αειφορία και η βιωσιμότητα, η νέα προσέγγιση της σχέσης
ανάμεσα στις ανθρώπινες κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε
μια χώρα του Νότου όπως είναι η Ελλάδα, δεν μπορεί πια παρά να αποτελεί
τη μοναδική διέξοδο, τον μοναδικό πυλώνα ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.
Και θέλω να τονίσω πως έχει μεγάλη σημασία αυτό το νέο
παραγωγικό μοντέλο να μη στηρίζεται πια σε δανεικά, αλλά να έχει μέσα στο
DNA των ίδιων των αποφάσεών του μια βασική αρχή : Πως θα παράξουμε με
βιώσιμο και αειφορικό τρόπο νέο δημόσιο πλούτο, πως θα δημιουργήσουμε
νέες θέσεις εργασίας.
Και οφείλω να πω πως δεν είμαι ευχαριστημένος για το πώς δεν
καταφέραμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ως Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε τις
μεγάλες προκλήσεις του σήμερα και του αύριο, που έρχονται μέσα από τη
μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, που είναι οι αλλαγές σε
πλανητικό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο της χώρας μας, που
προέρχονται ακριβώς από την κλιματική αλλαγή και δεν έχουμε αντιμετωπίσει
το γεγονός ότι στην πραγματικότητα μπροστά μας διανοίγονται νέοι ορίζοντες
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε αυτούς τους παραγωγικούς τομείς.
Ακριβώς αυτή η δημόσια συζήτηση θέλω να ελπίζω ότι θα μας
βοηθήσει έτσι ώστε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Πριν σας αναγνώσω αυτά
τα οποία έχω ετοιμάσει, θέλω να κάνω κι ένα τελευταίο σχόλιο. Έχει μεγάλη
σημασία πέρα από τα σχέδια που εκπονούμε, που συζητούμε, που
διορθώνουμε και που στο τέλος συμφωνούμε, έχει μεγάλη σημασία να τα
εφαρμόζουμε τα σχέδια αυτά.
Έτσι λοιπόν πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι μετά από το
διάλογο που κάνουμε σήμερα, το διάλογο που θα επακολουθήσει, αυτά τα
βασικά συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξουμε Κεντρική Διοίκηση,
Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοινωνία των πολιτών, επιτέλους
θα πούμε ένα μεγάλο ναι στην εφαρμογή με αυστηρό τρόπο των σχεδίων
αυτών.
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Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή
μας δημόσια διαβούλευση, ως την πρόκληση για ένα νέο ξεκίνημα, για μια
Ελλάδα που ξεπερνά την κρίση, για μια Ελλάδα που αντιμετωπίζει με
ειλικρίνεια και με προοπτικές μέλλοντος το πώς θέλει να διαμορφώσει νέο
παραγωγικό μοντέλο και πως μέσα σε αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο
αντιλαμβανόμαστε όλοι τη θέση των νέων μας, τη θέση των άνεργων, τη θέση
όλων αυτών που διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον.
Κυρίες και κύριοι, είναι γνωστό ότι η διαχείριση των στερεών
αποβλήτων απέχει πολύ από το να έχει φτάσει στα απαιτούμενα επίπεδα
αποτελεσματικότητας της χώρας μας, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες, όλοι όσοι
παράγουν απόβλητα, να έχουν πρόσβαση στο κατάλληλο σύστημα
διαχείρισης. Η Ελλάδα τώρα μόλις με σημαντική καθυστέρηση ολοκληρώνει
μια μεγάλη προσπάθεια για την εξάλειψη των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης
αστικών αποβλήτων, ώστε να αποφύγει τον κίνδυνο σοβαρών κυρώσεων.
Η ασφαλής διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων συνεχίζει να
αποτελεί πρόβλημα που δεν έχει ακόμη επιλυθεί. Ο τομέας της ανακύκλωσης
απαιτεί σημαντική αναβάθμιση, εξυγίανση και τομές. Η παραγωγή στερεών
αποβλήτων εξακολουθεί να αυξάνει, παρότι η οικονομική κρίση επιδρά
ανασταλτικά στην παραγωγή επιμέρους ρευμάτων. Οι δράσεις για την
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων επαφίενται ακόμη στον εθελοντισμό ή
ουσιαστικά εφαρμόζονται σε πιλοτική κλίμακα, δε θα κρυφτούμε και δεν
πρέπει να κρυφτούμε.
Συσσωρευμένες αδυναμίες και παραλείψεις, τόσο της Κεντρικής
Εξουσίας όσο και της Αυτοδιοίκησης, δημιούργησαν διαχρονικά μια
κατάσταση που δεν τιμά την εικόνα της χώρας, που μας έχει οδηγήσει
επανειλημμένα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να
επιβληθούν βαριά πρόστιμα.
Το πρόβλημα όμως των αποβλήτων δεν είναι μόνο το γόητρο
και οι κυρώσεις, είναι πρωτίστως μέτρο του πολιτισμού και του καταναλωτικού
μας μοντέλου, καθορίζει το ποιοτικό επίπεδο διαβίωσης των πολιτών,
συνδέεται άρρηκτα με την υγιεινή και την περιβαλλοντική φροντίδα για τον
τόπο μας. Είναι προφανές ότι δεν μας ικανοποιεί η σημερινή εικόνα, που
θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί δραστικά.
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Την περίοδο που άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οδεύουν προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων, εμείς προσπαθούμε να
διασφαλίσουμε το αυτονόητο, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη
διαφύλαξη του περιβάλλοντος με το λιγότερο δυνατό κόστος για τους πολίτες.
Ήρθε πλέον η ώρα εκτός από επιτακτική ανάγκη και ανελαστική υποχρέωση η
ορθή διαχείριση των αποβλήτων να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο και στην
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.
Η κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα
σχετίζεται άμεσα με τις εισροές πόρων στην οικονομία, με τη βελτίωση της
αποδοτικότητας των πόρων και με στρατηγικές για περιορισμό των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διαχείρισή τους.
Η πορεία για την επίτευξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα βασισμένη στην αειφορική διαχείριση των πόρων,
πέρα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη είναι εξίσου καθοριστική και για
τη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, μπορεί να
δημιουργήσει

προστιθέμενη

αξία

και

πολλαπλασιαστικά

οφέλη

που

σχετίζονται και με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
αλλά και με τη δημιουργία και τη διαχείριση θέσεων εργασίας.
Η αυξανόμενη έμφαση στην αποδοτικότητα πρώτων υλών και
ενέργειας, σε συνδυασμό με την αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,
μπορούν να αποτελέσουν κινητήριες δυνάμεις για την εξάπλωση και
μεγέθυνση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας.
Ο περιβαλλοντικός τομέας θα είναι ο βασικός πυλώνας του νέου
παραγωγικού μοντέλου της χώρας, που θα στηρίζεται στην παραγωγή νέου
πλούτου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αποτελεί αναμφισβήτητη
υποχρέωσή μας η κατάρτιση και η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης
παραγωγής αποβλήτων, που παίρνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των
προϊόντων και των υλικών.
Σε συνέργεια με τις αρχές του εθνικού προγράμματος πρόληψης
τα βασικά χαρακτηριστικά του υπό διαβούλευση σήμερα εθνικού σχεδίου
διαχείρισης

αποβλήτων

περιλαμβάνουν

εξαετή

χρονικό

ορίζοντα

προγραμματισμού έως το 2020, σχεδιασμό για 18 ρεύματα αποβλήτων
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επικίνδυνων και μη, αξιολόγηση της κατάστασης και καθορισμό αναγκών σε
υποδομές και δίκτυα διαχείρισης.
Επίσης

προβλέπεται

η

κατάρτιση

προγραμμάτων

αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης
και ενημέρωσης. Φυσικά η λύση του προβλήματος της διαχείρισης
απορριμμάτων δε βρίσκεται στη μοναδικότητα μίας μόνον δήθεν ορθά λύσης,
το να αποφασίσουμε ποιος είναι ο σωστότερος συνδυασμός επιλογών για μια
συγκεκριμένη περιοχή, είναι αναμφισβήτητα ένα πολυπαραμετρικό, ένα
πολύπλοκο θέμα.
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων οδηγείται σε ένα βέλτιστο
συνδυασμό των διαφόρων τεχνολογιών και μεθόδων και όχι σε μια
μονοδιάστατη λύση, όπως φαίνεται και από τη θετική εμπειρία διαχείρισης
στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Αποτελεί πρόκληση και στόχο για τη
χώρα, να επενδύσει στους επιμέρους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων, με
έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, αλλά και τις υποδομές.
Οι πόροι κατασκευής των αναγκαίων υποδομών θα είναι
δημόσιοι και ιδιωτικοί, ενώ η λειτουργία τους θα στηριχτεί στη συνεργασία
δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πάντα
αποτελεσματικό κοινωνικό και δημόσιο έλεγχο.
Κυρίες και κύριοι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει
σημειωθεί αρκετή πρόοδος στην ολοκλήρωση του προγράμματος εξάλειψης
των

χώρων

ανεξέλεγκτης

διάθεσης

απορριμμάτων,

στη

δημιουργία

υποδομών ασφαλούς τελικής διάθεσης που εξυπηρετούν άνω του 95% του
πληθυσμού της χώρας, ενώ πλέον πρόσβαση σε συστήματα ανακύκλωσης
έχει το 82% του πληθυσμού.
Είναι

επίσης

ιδιαίτερα

ενθαρρυντική

η

πρόοδος

της

δρομολόγησης μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, όπως είπε και ο
συνάδελφος ο κ. Χατζηδάκης, σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες, Δυτική
Μακεδονία,

Πελοπόννησος,

Ηλεία,

Σέρρες,

Ήπειρος,

Αττική,

Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Θήβα.
Οι εγκαταστάσεις αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην
επίτευξη

των

περιβαλλοντικών

στόχων

ανάκτησης

και

εκτροπής

βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, από την ταφή και γενικά στη μείωση
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ποσοτήτων αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση, αλλά και στην
ανάκτηση πόρων.
Από τη δική μας πλευρά, ολοκληρώσαμε πρόσφατα μετά από
σχετική διαβούλευση την επεξεργασία των προδιαγραφών και ποιοτικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας
σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, καθώς και απορριμματογενών στερεών
καυσίμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη βιομηχανία.
Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει σχετική εθελοντική συμφωνία με την
τσιμεντοβιομηχανία, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα
αυτού του βιομηχανικού κλάδου. Μέσα στις επόμενες μέρες θα προωθήσουμε
για συνυπογραφή με τα αρμόδια Υπουργεία την αντίστοιχη κοινή υπουργική
απόφαση.
Είναι όμως αλήθεια κυρίες και κύριοι ότι το πρόβλημα των
στερεών αποβλήτων και η αδικαιολόγητη υστέρηση της χώρας μας δε θα
λυθεί μόνο με τις υποδομές που λείπουν. Η συμμετοχή του ανθρώπινου
παράγοντα, η στάση των πολιτών, η ανάπτυξη νέας κουλτούρας, είναι
χαρακτηριστικά απαραίτητα για την επιτυχία κι εδώ θέλω να τονίσω ότι είναι
απαραίτητη και η υπεύθυνη στάση και όλων των κομμάτων της Βουλής.
Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής ανέλαβε και υποστήριξε μέχρι τώρα όλες τις προσπάθειες
για την ευαισθητοποίηση του κοινού, για τον εθελοντισμό, για την ανάπτυξη
συναντίληψης και συνευθύνης όλων των συντελεστών.
Προφανώς είναι πολλά ακόμη αυτά που πρέπει να γίνουν, για
να προωθηθούν αποδοτικά και αειφορικά συστήματα διαχείρισης αστικών
αποβλήτων, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά και για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των τοπικών
κοινωνιών.
Απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική, προκειμένου η διαχείριση
των αποβλήτων να μετατραπεί σε περιβαλλοντικά ασφαλή εκμετάλλευση
πόρων και να μην εκδηλώνεται όπως συμβαίνει μέχρι τώρα πολλές φορές ως
απειλή περιβαλλοντικής υποβάθμισης και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να
πράξουμε με την εφαρμογή του πλαισίου πολιτικών και δράσεων που
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ολοκληρώνεται μελετητικά και το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έχει ήδη δοθεί
για δημόσια κριτική και διάλογο.
Με την πάροδο των ετών τόσο η ελληνική κοινωνία όσο και η
Ελληνική

Διοίκηση

ωριμάζουν,

ενημερώνονται

καλύτερα

και

ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο σε θέματα περιβαλλοντικής
προστασίας και ευθύνης. Το θέμα της διακυβέρνησης στον τομέα διαχείρισης
αποβλήτων και ειδικότερα στο πεδίο που αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
δηλαδή στους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αποτελεί βασική
παράμετρο σχεδιασμού για το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που
αποτελεί διαχρονικά την αχίλλειο πτέρνα της διαχείρισης των αποβλήτων.
Θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής είναι ότι για να ξεφύγουμε από την εποχή της ανεξέλεγκτης διάθεσης
και του πλασματικά ελάχιστου κόστους και για να προχωρήσουμε ουσιαστικά
σε διαχείριση πόρων, πρέπει να δημιουργηθούν το συντομότερο δυνατό
ισχυρά σχήματα Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση των αποβλήτων, που θα
μπορούσαν να συμμετέχουν μαζί με τους υπεύθυνους παραγωγούς στη
διαχείριση και άλλων ρευμάτων αποβλήτων, πέραν των αστικών, ώστε να
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των φορέων, αλλά και ο κοινωνικός έλεγχος, με
μηχανισμούς παρακολούθησης.
Το θέμα λοιπόν των φορέων διαχείρισης αποτελεί σημαντικό
στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί. η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
μπορούν και πρέπει να διεκδικήσουν και να προβάλλουν την απαραίτητη
αλλαγή της στάσης που έχουμε ανάγκη στα θέματα του περιβάλλοντος και σε
νέες φιλικές προς την αειφορία καταναλωτικές συνήθειες. Οι εκστρατείες
επικοινωνίας

και

ευαισθητοποίησης

είναι

πολύ

σημαντικές

για

να

αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα.
Αγαπητοί φίλοι, με εργαλεία την πολιτική μας βούληση και τον
νέο

εθνικό

σχεδιασμό,

επιταχύνουμε

ρυθμούς,

επαναπροσδιορίζουμε

στόχους, επιβάλουμε αλλαγές. Η ολοκλήρωση του εθνικού σχεδίου πρόληψης
παραγωγής και του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, αποτελεί βασική
προτεραιότητα, προκειμένου να ξεκινήσει και επί της ουσίας η εφαρμογή μιας
νέας πολιτικής πριν ξεπεραστεί από τις ίδιες τις εξελίξεις.
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Η ορθολογική αντιμετώπιση της διαχείρισης αποβλήτων δεν
έγκειται επαναλαμβάνω στη μοναδικότητα μίας ορθής λύσης, για παράδειγμα
μόνο

ανακύκλωση

ή

μόνο

ανάκτηση

ενέργειας,

αλλά

στη

συμπληρωματικότητα των δράσεων με γνώμονα την αειφορική διαχείριση των
πόρων.
Από

τους

νέους

σχεδιασμούς

προκύπτουν

αυξημένες

επιχειρησιακές ανάγκες, ενώ καθίσταται όλο και πιο σαφής η αναγκαιότητα
εφαρμογής της ευθύνης του παραγωγού, ώστε να προάγεται η πρόληψη και
γενικότερα η ανώτερη ιεραρχικά διαχείριση για μείωση του περιβαλλοντικού
κόστους. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για
την επιτυχία του οποιουδήποτε συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.
Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να σημειώσω πως ο καθένας από
τη θέση του οφείλει να παραδειγματίζει και να διδάσκει. Αν καθιερωθεί αυτή η
αντίληψη της κοινωνικής συμμετοχής και γίνει βίωμα και τρόπος ζωής, τότε
πολλές ελλείψεις μπορούμε να αντισταθμίσουμε, πολλά κενά μπορούμε να
καλύψουμε, τότε θα έχουμε πια βάσιμες ελπίδες ότι μπορούμε να βρούμε το
σωστό δρόμο.
Σας ευχαριστώ πολύ κι εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ.
Μανιάτη για την τοποθέτησή του για τη διαχείριση των αποβλήτων. Να
καλέσουμε στο βήμα την Πρόεδρο της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής
Περιβάλλοντος της Βουλής κα Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.
Και πριν ξεκινήσει τον χαιρετισμό της η Πρόεδρος να
παρακαλέσω όποιοι από τους παρευρισκόμενους είναι όρθιοι υπάρχουνε
πάρα πολλές κενές θέσεις ανάμεσα στο κοινό, αν είναι να καθίσετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δ.-Θ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ ιδιαίτερα κυρία Γενική Γραμματέα.
Αξιότιμοι κ. Υπουργοί, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι,
έχω την τιμή να χαιρετίσω την σημερινή ημερίδα εκ μέρους της Μόνιμης
Ειδικής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής και βέβαια να
εκφράσω τη συνδυαστική άποψη της Βουλής πάνω στο θέμα που συζητάμε
σήμερα.
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Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ήδη από τον Ιούνιο του 2013 είχε
ανοίξει τη συζήτηση ενός μεγάλου θεματικού κύκλου για την διαχείριση των
αποβλήτων. Από την αξιολόγηση στην οποία προβήκαμε με την ολοκλήρωση
της προηγούμενης Συνόδου η διαχείριση των αποβλήτων αναδεικνύεται στο
μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της χώρας.
Η απόσταση η οποία χωρίζει τις πρακτικές που ακολουθούνται
στη χώρα μας από το οικολογικό ιδεατό της κοινωνίας των μηδενικών
αποβλήτων είναι δυσθεώρητη.
Εμείς φαίνεται να έχουμε εφαρμόσει την πυραμίδα ιεράρχησης
της διαχείρισης των αποβλήτων ανάποδα, ξεκινώντας από κάτω προς τα
πάνω, από τη χείριστη μέθοδο προς την βέλτιστη. Η πλέον διαδεδομένη
πρακτική

που

κληρονομήσαμε

απορριμμάτων σε

ήταν

εκείνη

της

εναπόθεσης

χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης ή

των

στην καλύτερη

περίπτωση σε κάποιους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων οι οποίοι
ενδέχεται σιγά-σιγά να παρουσιάζουν σημεία κορεσμού ή να μην λειτουργούν
πάντα σωστά ή να μην είναι πάντα σωστά χωροθετημένοι.
Στο ενδιάμεσο μία άλλη πρακτική, εκείνης των δεματοποιητών,
δεν είναι πλήρως νομοθετημένη και δεν έχει προσφέρει καμία άλλη
εξυπηρέτηση παρά την μείωση του όγκου των απορριμμάτων, δημιουργώντας
όμως απορρίμματα μη αξιοποιήσιμα με υλικά τα οποία αφού έχουν για καιρό
δεματοποιηθεί στη συνέχεια δεν ανακτούνται.
Οι φωτεινές εξαιρέσεις στην διαχείριση των απορριμμάτων στις
οποίες αναφέρθηκαν οι Υπουργοί εκτεταμένα πραγματικά υπάρχουν στη
χώρα όμως πρέπει να πολλαπλασιαστούν και σίγουρα η εφαρμογή της να
επιταχυνθεί.
Τόσο η βασική φιλοσοφία των κεντρικών σχεδιασμών όσο κατά
τα τελευταία χρόνια και οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις φαίνεται να έχουν μερίδιο
ευθύνης. Σε ακραίες περιπτώσεις η υπαιτιότητα δεν έγκειται μόνο στην
έλλειψη καλών πρακτικών ή σε καθυστερήσεις της υλοποίησης του
περιφερειακού σχεδιασμού αλλά και στην εξυπηρέτηση, λυπάμαι που το
αναφέρω, παρανόμων οικονομικών συμφερόντων, εκπροσώπων πολλές
φορές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτών, που κέρδιζαν, ευτυχώς
προσωρινά, από το παράνομο αλισβερίσι των απορριμμάτων. Και όσο και αν
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προσπαθεί το κεντρικό κράτος να παρέμβει για την αποκατάσταση της
νομιμότητας και την υιοθέτηση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών μία τέτοια
παρέμβαση έχει καταστεί ως σήμερα δύσκολη, αν όχι αδύνατη.
Αυτή είναι η εικόνα η οποία έρχεται από αναφορές πολιτών από
όλη την χώρα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.
Αυτή όμως την όχι θετική εικόνα στη διαχείριση των αποβλήτων
στη χώρα μας έρχονται πρόσφατα να φωτίσουν πρώτον: η αποφασιστικότητα
της κυβέρνησης όπως βλέπουμε αλλά και της Βουλής της ίδιας να φέρουν στο
φως και να τερματίσουν μια και καλή την παράνομη αυτή κατάσταση και εδώ
θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνεία και στις προσπάθειες των Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος αλλά και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του ίδιου του
ΥΠΕΚΑ, το οποίο έχει ξεκάθαρη θέση για την αποκατάσταση της νομιμότητας
και δεν διστάζει να την εκφράσει, ιδίως έναντι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δεύτερον: η συνειδητοποίηση των ίδιων των πολιτών για τα
δικαιώματά τους, την υγεία, την ζωή και το ισορροπημένο φυσικό περιβάλλον,
οι οποίοι πλέον δεν ανέχονται την περιβαλλοντική υποβάθμιση που
προέρχεται από τη μη ορθή διαχείριση των αποβλήτων, συμμετέχουν ενεργά
στις προσπάθειες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, αλλά και
προβάλλουν σθεναρά με κάθε τρόπο την αξίωσή τους για ένα υγιές
περιβάλλον. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα.
Τρίτον: η δημιουργία συνεχόμενων καινοτόμων προτάσεων από
τα Πανεπιστήμια και τον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας για την επεξεργασία
των αποβλήτων. Η επιστημονική κοινότητα και οι μικρομεσαίες αλλά και
μεγαλύτερες

επιχειρήσεις

έχουν

σημαντικό

ρόλο

να

παίξουν

στην

αντιμετώπιση του προβλήματος, αν τους αφήσουμε τα κατάλληλα περιθώρια
για να το πράξουν αυτό και λόγω της καινοτομίας που μπορούν να
παρουσιάσουν οι δικοί μας ερευνητές η Ελλάδα δεν χρειάζεται να είναι
ουραγός ευρωπαϊκών πολιτικών, αλλά μπορεί να τη συνδιαμορφώσει και να
παίξει ηγετικό ρόλο.
Εδώ το νέο ΣΕΣ για το οποίο ακούσατε και από τα συναρμόδια
Υπουργεία τόσο από το ΥΠΕΚΑ όσο και από το Ανάπτυξης και εγώ θα
καλούσα εδώ και τον Υπουργό Παιδείας και ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα
Έρευνας και Τεχνολογίας να συμβάλλουν στο διάλογο, θα πρέπει αυτοί να
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στηρίξουν τις ανάλογες προσπάθειες, έτσι ώστε πράγματι να δημιουργηθούν
νέες και πρόσθετες θέσεις εργασίας και ανάπτυξης στη χώρα.
Τέλος βεβαίως η συνεχή και η σωστή κατεύθυνση στη χάραξη
πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η έρευνα και η συγκριτική μελέτη και η
νέα γνώση που προσφέρεται συνολικά από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι σημαντικά εργαλεία.
Είναι χρήσιμο να διαβάσετε στο διαδίκτυο τα πολύ καλά
παραδείγματα τα οποία έχουμε από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ιδιαίτερα για τη διαχείριση των αστικών οικιακών απορριμμάτων.
Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο διαβάσαμε κατά τον διάλογο.
Έτσι λοιπόν έχοντας αυτή την αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε να
δαμάσουμε το πρόβλημα, όλα μαζί με σωστές συνέργειες, πρέπει να
τονίσουμε την ιδιαίτερη σημασία της πρόληψης στη δημιουργία των
αποβλήτων. Όπως η καλύτερη πρακτική για την αντιμετώπιση των
ενεργειακών αναγκών είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, έτσι και η
καλύτερη τακτική για τη διαχείριση των αποβλήτων είναι η μη δημιουργία
τους.
Ακόμα στην Επιτροπή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πολιτική
πρόληψης και διαχείρισης έτσι όπως τα παρουσιάζει το σημερινό πρόγραμμα,
για κάθε είδος ξεχωριστά. Ιδιαίτερα για το χαρτί γιατί είναι πολύ σημαντική η
πρόληψη στη μη δημιουργία νέων απορριμμάτων από χαρτί διότι είναι ο
μόνος τρόπος να διασώσουμε το δασικό κεφάλαιο της χώρας, αλλά και
βέβαια ιδιαίτερα η πρόληψη στο πλαστικό.
Θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε ξεκάθαρες
πολιτικές απαγόρευσης συγκεκριμένων υλικών. Είναι πολύ απλό να
απαγορευθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρήση της παραδοσιακής
πλαστικής σακούλας. Ας επιτρέψουμε μόνο τις βιοδιασπώμενες. Με μία
κίνηση μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Και βέβαια όπως ειπώθηκε
και πριν ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και πρέπει να τρέξουμε σ’ αυτό η πρόληψη
και η καλή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και βεβαίως των
νοσοκομειακών αλλά και όχι μόνο.
Θα

κλείσω

αναφέροντας

ότι

τα

μέλη

της

Επιτροπής

Περιβάλλοντος έχει προβληματίσει ιδιαίτερα το γεγονός και θα αποτελέσει
21

ΗΜΕΡΙΔΑ – 10/2/2014

αντικείμενο

συζήτησης

υπερβολικών

σε

δεσμεύσεων

επόμενες
όσον

συνεδριάσεις

αφορά

στις

των

ενδεχομένως

εγγυημένες

ποσότητες

απορριμμάτων που προβλέπουν κάποιες από τις συμβάσεις υλοποίησης των
περιφερειακών σχεδιασμών.
Φαίνεται οι υπερβολικές δεσμεύσεις να είναι αντίθετες στην
ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα
εξετάσουμε και βέβαια θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή σε αυτές τις
αξιολογήσεις στις οποίες θα προβούμε στις επόμενες ημέρες.
Να γνωρίζετε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος ήδη, όπως σας
είπα, έχει ανοίξει το θεματικό κύκλο και για τρεις ακόμα μήνες με έξι
συνεδριάσεις

θα

συζητήσει

όλη

τη

θεματική

της

διαχείρισης

των

απορριμμάτων. Σε αυτό το διάλογο είστε όλοι καλεσμένοι.
Η εκπόνηση του εθνικού σχεδιασμού και του προγράμματος
πρόληψης ας ελπίσουμε ότι θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για την
αναβάθμιση, επέκταση και τον αναπροσδιορισμό των διαδικασιών της
διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας.
Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες σε όλη την
προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Να ευχαριστήσουμε θερμά την κα Αυγερινοπούλου και να
καλέσουμε στο βήμα τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρό.
Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος, κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης,
κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κυρία Πρόεδρε, κύριε Βουλευτή της Επιτροπής
Περιβάλλοντος, κύριε Γενικέ Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να
σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας πριν από δέκα μέρες έχετε αναλάβει,
κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων, κυρίες και κύριοι πρώτα απ' όλα θέλω
να πω ότι όσα άκουσα μπορώ να πω απερίφραστα ότι συμφωνώ στα
επιμέρους που είπαν και οι Υπουργοί και ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος.
Αλλά εγώ σήμερα θα σας πω πως ακριβώς έχουν τα πράγματα
ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να διαπιστώσουμε τι είναι αυτό που ενώ όταν
μιλάμε συμφωνούμε, στην πράξη γίνονται διαφορετικά πράγματα.
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Κυρίες

και

κύριοι,

είμαι

επικεφαλής

της

ελληνικής

αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αρκετά χρόνια. Από τη συμμετοχή μου στο όργανο αυτό έχω αποκομίσει την
εντύπωση ότι ένα ερώτημα πλανάται στους κύκλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη χώρα μας. Και το ερώτημα είναι: που κολλάει η διαχείριση των
αποβλήτων στην Ελλάδα; Γιατί η χώρα μας είναι διαρκώς ενώπιον
προστίμων; Τι αναγκάζει τον αρμόδιο Επίτροπο τον κ. Χάαν να είναι κάθε
τρεις και λίγο εδώ να επισκέπτεται τις Περιφέρειες της χώρας και να χτυπάει
καμπανάκι κινδύνου; Γιατί στις επίσημες εκθέσεις που καταρτίζουν οι
Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας καταλαμβάνει την τελευταία
θέση στη διαχείριση των απορριμμάτων της;
Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα καλείται να δώσει απάντηση
το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Για πολλά χρόνια τα σκουπίδια τα
έριχναν σε ΧΑΔΑ. Στη συνέχεια έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει
οργανωμένη

υγειονομική

ταφή

σε

ΧΥΤΑ.

Απαραίτητες

υποδομές

επεξεργασίας υπάρχουν ελάχιστες που μετρούνται στα δάχτυλα του ενός
χεριού.
Κάτω από την πίεση επιβολής προστίμων, έκλεισαν κακήν
κακώς κάποιους ΧΑΔΑ, χωρίς να έχουν οργανωμένους ΧΥΤΑ να στείλουν τα
σκουπίδια. Εάν δεν υπήρχε η σωστή καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής,
που την πετύχαμε με σκληρή προσπάθεια, με τη συνεργασία των
συναρμοδίων Υπουργείων, πόλεις όπως η Τρίπολη, η Ερμιονίδα, ο Πύργος
και η Ολυμπία, θα αντιμετώπιζαν εκρηκτικές καταστάσεις με ό,τι σημαίνει
αυτό.
Κάποτε η περίπτωση της Νάπολη μας φαινόταν πολύ μακρινό
φαινόμενο. Σήμερα πολλές μικρές πόλεις στη χώρα μας αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο να ζήσουν αντίστοιχες καταστάσεις.
Τα λέω όλα αυτά, για να επισημάνω την ανάγκη το Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων να μην είναι μια απλή συλλογή κειμένων, ούτε
ένα ευχολόγιο. Πρέπει να είναι αυτό που λέει το όνομά του: ένα Σχέδιο
Διαχείρισης

που

θα

δίνει

άμεσες

λύσεις

στα

προβλήματα

που

αντιμετωπίζουμε, αλλά και προοπτική στον τρόπο με τον οποίο θα
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των απορριμμάτων.
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Όλοι γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη σε
ολόκληρη τη χώρα αρκετοί διαγωνισμοί για τη δημιουργία υποδομών τελικής
διάθεσης και επεξεργασίας. Η ανάγνωση αυτής της πραγματικότητας έχει δυο
όψεις: η μία δείχνει την αποφασιστικότητα των Περιφερειών, των τοπικών
Αρχών και της κεντρικής Διοίκησης να δώσουν επιτέλους λύσεις σε αυτό το
κρίσιμο ζήτημα. Η άλλη δείχνει τη μεγάλη καθυστέρηση, την απροθυμία, την
αναβλητικότητα που κυριαρχεί για πολλά χρόνια στον πολύπαθο αυτό τομέα.
Το πρόβλημα από την υστέρηση έχει πολλαπλές αρνητικές
επιπτώσεις. Αμαυρώνει το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας μας απέναντι
στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας,
στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία, στην οικονομία, στην
ανάπτυξη, στην απασχόληση.
Αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα ευελπιστούμε ότι επιτέλους
θα αλλάξει, στη βάση της φιλοσοφίας ότι το απόρριμμα δεν είναι άχρηστο και
επιβλαβές. Είναι πολύτιμος πόρος και η ορθή διαχείρισή του έχει επιπτώσεις
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας, στη διάσωση των φυσικών πηγών του
οικοσυστήματός μας, που δεν είναι ανεξάντλητη.
Και βέβαια, θέλω στο σημείο αυτό να κάνω μια σημαντική
παρατήρηση. Αν τα απορρίμματα είναι πόρος, όπως λέει η Ευρωπαϊκή
Ένωση -και να καλημερίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον
Διευθυντή Περιβάλλοντος της Commission τον κ. Κρεμλή, ο οποίος
πραγματικά

έχει

βοηθήσει

τα

μέγιστα-

και

όπως

πρέπει

να

τα

αντιμετωπίζουμε, τότε από τον πόρο αυτό πρέπει να ωφεληθούν όλοι: και ο
απλός πολίτης και η Αυτοδιοίκηση και η χώρα.
Στη βάση αυτής της προσέγγισης υλοποιούμε στην Αττική ένα
σχεδιασμό σε ορίζοντα 25ετίας σύμφωνα με το εγκεκριμένο και ψηφισμένο
από τη Βουλή ΠΕΣΔΑ Αττικής.
Η Αττική, όπως είναι γνωστό, δεν έχει το πρόβλημα άλλων
Περιφερειών της χώρας, δηλαδή της έλλειψης ΧΥΤΑ και της ύπαρξης
ανεξέλεγκτων χωματερών. Πιο παλιά λειτουργούσαν σε περιφερειακούς
κυρίως Δήμους της Αττικής ΧΑΔΑ, πλέον οι ΧΑΔΑ έχουν κλείσει και
αποκαθίστανται με έργα που υλοποιούμε με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ
Αττικής.
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Σήμερα είναι ήδη σε εξέλιξη από τον ΕΔΣΝΑ (από τον Ειδικό
Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, το λέω για να γίνει και από τον κόσμο
από τους πολίτες αντιληπτό τι είναι ο ΕΔΣΝΑ γιατί με αυτές τις ονομασίες δεν
αντιλαμβάνεται το ρόλο και τη σημασία του), τρία έργα για την αποκατάσταση
επτά ΧΑΔΑ σε Μέθανα, Αγκίστρι, Σπέτσες, Γραμματικό, Αυλώνα, Βαρνάβα και
Κάλαμο. Ακολουθούν ακόμη τέσσερις αποκαταστάσεις σε Μέγαρα, Κερατέα,
Παλαιά Φώκαια και Καλύβια.
Το πρόβλημα της Αττικής δεν είναι πλέον οι ΧΑΔΑ. Είναι ό,τι
παραμένει εγκλωβισμένη εδώ και 20 χρόνια στο μοντέλο της υγειονομικής
ταφής. Στην Αττική, περισσότεροι από 6.000 τόνοι σκουπιδιών συλλέγονται
κάθε μέρα από κάθε γειτονιά με ευθύνη των Δήμων και στο σύνολό τους
καταλήγουν στον ίδιο αποδέκτη από 66 Δήμους και από την ηπειρωτική
Αττική και από τη νησιωτική, στο ΧΥΤΑ της Φυλής όπου θάβονται
υγειονομικά.
Η διαδικασία της υγειονομικής ταφής στη Φυλή γίνεται με
σεβασμό στο περιβάλλον και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Δεν
έχει καμία σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Διεξάγονται συνεχείς
έλεγχοι, εξ ου και τα τελευταία περιστατικά που βγήκαν στο φως της
παράνομης απόρριψης νοσοκομειακών αποβλήτων. Ένα τεράστιο θέμα το
οποίο ακόμη δεν έχει πάρει το δρόμο της οριστικής επίλυσης γιατί είναι εν
ισχύ η δίμηνη παράταση που έχουμε δώσει.
Για την οικονομία του χρόνου δεν θα σας εξιστορήσω τα
τεράστια λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον
ΕΔΣΝΑ. Όλοι γνωρίζετε ότι παραλάβαμε τον Σύνδεσμο σε κατάσταση
διάλυσης πριν από ενάμιση χρόνο. Παντού είχαμε κατασχέσεις και υπήρχε
αδυναμία

να

πληρωθούν

ακόμη

και

οι

μισθοί

του

προσωπικού,

ασυμβασιοποίητα έργα, κατεστραμμένα μηχανήματα, εγκαταλελειμμένες
τοξικές τέφρες και πολλά άλλα συνέθεταν ένα τοπίο με οξύτατα προβλήματα.
Με σκληρή προσπάθεια δώσαμε λύση σε όλα αυτά τα
προβλήματα και το προσωπικό πληρώνεται στην ώρα του και οι κατασχέσεις
σταμάτησαν. Φτιάξαμε τα μηχανήματα και απομακρύναμε τις τοξικές τέφρες.
Δώσαμε σύννομη λύση στο πρόβλημα των ασυμβασιοποίητων έργων,
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αποπληρώσαμε μεγάλο μέρος από τα χρέη, πήραμε μέτρα για την προστασία
και την καλή λειτουργία του ΧΥΤΑ.
Και όλα αυτά με απόλυτη διαφάνεια. Ακόμη και οι συνεδριάσεις
της Εκτελεστικής Επιτροπής μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο. Έτσι, παρά
τα πολλά και μεγάλα προβλήματα, εξασφαλίσαμε την καθημερινή ομαλή
λειτουργία του ΧΥΤΑ. Αλλά όσα καλά κι αν γίνονται, η υγειονομική ταφή δεν
παύει να είναι η τελευταία βαθμίδα στην πυραμίδα ιεράρχησης των δράσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διαχείριση των απορριμμάτων και η
χωρητικότητα του ΧΥΤΑ Φυλής να εξαντλείται σύντομα. Τέλος του χρόνου.
Η κατάσταση αυτή παραμένει αμετάβλητη τα τελευταία χρόνια,
παρ' όλο που υπάρχει ψηφισμένος από τη Βουλή ένας σχεδιασμός που
προβλέπει την ανάπτυξη των νέων υποδομών για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων.
Πρόκειται

για

τον

περιφερειακό

σχεδιασμό

διαχείρισης

απορριμμάτων Αττικής που εγκρίθηκε το 2001. Έγινε νόμος του κράτους το
2003 και επικαιροποιήθηκε το 2006. Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του
νομοθετήματος για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του λεκανοπεδίου
υπήρξαν μεταξύ άλλων:
1. Η αποκέντρωση στη διαχείριση των απορριμμάτων, αφού για πρώτη
φορά εκτός Δυτικής Αττικής προβλέπεται η δημιουργία υποδομών και
στην Ανατολική Αττική: Γραμματικό, Κερατέα.
2. Η δημιουργία ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων σε τέσσερα σημεία στη
Δυτική και Ανατολική Αττική: στη Φυλή, στα Λιόσια, στο Γραμματικό και
την Κερατέα.
Ό,τι δεν έγινε εδώ και πολλά χρόνια το κάνουμε πράξη από τον
Ιούνιο του ’12 που αναλάβαμε με το νόμο του "Καλλικράτη", τη Διοίκηση του
ΕΔΣΝΑ του αρμόδιου δηλαδή φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων
στην Αττική.
Με σύμφωνη γνώμη της διυπουργικής Επιτροπής για τα
απόβλητα, προχωρούμε παράλληλα σε προκήρυξη με τη μέθοδο του
«Ανταγωνιστικού

Διαλόγου»

τεσσάρων

ξεχωριστών

διαγωνιστικών

διαδικασιών για την κατασκευή ισάριθμων μονάδων σε Λιόσια, Φυλή,
Γραμματικό, Κερατέα.
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Προτού προχωρήσω θέλω να σας πω κάτι. Για να καταθέσουν
τα δικαιολογητικά τους οι οκτώ εταιρείες για κάθε περιοχή ξεχωριστά,
χρειαζόμασταν επτά διμοιρίες ΜΑΤ. Τα έργα θα γίνουν μέσω συμπράξεων
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με χρηματοδότηση ύψους έως 200 εκ. από το
ΠΕΠ Αττικής. Και αυτό το κατορθώσαμε παρ' όλο που δεν προβλέπονται έργα
υποδομής από το ΣΕΣ 2014-2020 να το προεκτείνουμε από το πακέτο 20072013 στο 2014-2020 ώστε να μην χάσουμε την τελευταία ευκαιρία
χρηματοδότησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινοτικών πόρων ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα, όπου έχει ανάγκη ο ένας τον άλλον και με τη συνοχή, η
λέξη κλειδί, μεταξύ ημών και υμών για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και να
ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία μέσω του ΣΔΙΤ, που επαναλαμβάνω ότι είναι
μέθοδος σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.
Όλες οι τεχνολογίες θα είναι αποδεκτές, αρκεί να πληρούν τις
περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και να έχουν εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Βασικό κριτήριο επιλογής θα είναι η οικονομικότερη λύση.
Αξιοποιώντας συγκεκριμένη διαδικασία, η Αττική έχει τη δυνατότητα να
αποκτήσει σύγχρονες υποδομές για τη διαχείριση των αποβλήτων της
εφάμιλλες των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
Χωρίς να επιβαρυνθεί η εθνική μας οικονομία με διατήρηση του
δημοσίου

χαρακτήρα

και

των

θέσεων

εργασία

των

εργαζομένων,

προσελκύοντας νέες επενδύσεις και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασία. Οι
διαγωνισμοί στους οποίους έχει εκδηλωθεί σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον
βρίσκονται όλοι στη Β φάση αυτού του «Ανταγωνιστικού Διαλόγου».
Ο διάλογος για τη μονάδα του Γραμματικού έχει ολοκληρωθεί,
της Κερατέας ολοκληρώνεται σε ένα μήνα περίπου και ακολουθούν οι
διαγωνισμοί για τα Λιόσια και τη Φυλή. Πρόκειται για έναν άθλο ιδίως αν
αναλογιστεί κανείς από πού ξεκινήσαμε και συγχωρέστε με που το λέω για
άθλο, γιατί πραγματικά όταν βλέπεις με το νόμο του "Καλλικράτη" επτά άτομα
του Α και του Β βαθμού, ενώ στην ουσία είναι αρμοδιότητα του Α βαθμού, με
τον νόμο του "Καλλικράτη" ήρθε στην Περιφέρεια εν πάση περιπτώσει,
μπήκαμε στα βαθιά και κολυμπάμε, είναι πραγματικά άθλος αυτό το οποίο
στην Αττική των 5 εκ. των 66 Δήμων, με τόσα πολλά προβλήματα ότι η Αττική
είναι καθαρή, συλλέγονται και διαχειριζόμαστε τα απόβλητα μέσα από 1.0001.200 απορριμματοφόρα, που κατευθύνονται όλα στη Φυλή για το θάψιμο του
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95% και το 5% της αξιοποίησης. Για να καταλάβετε ότι σε καθημερινή βάση η
μισή μέρα πάει μόνο για τις συζητήσεις αυτές με πάρα πολλά προβλήματα.
Όμως

απαραίτητη

προϋπόθεση

για

τη

συνέχιση

και

ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η επίλυση από την Κυβέρνηση δυο
σημαντικών προβλημάτων.
-

Το

πρώτο

πρόβλημα

είναι

η

ολοκλήρωση

των

απαραίτητων

απαλλοτριώσεων, για τις οποίες εκκρεμούν τέσσερις αγωγές για την
περιοχή της Φυλής, που ξεπερνούν αθροιστικά τα 213 εκ. ευρώ.
-

Το δεύτερο πρόβλημα είναι η ένταξη του ΕΔΣΝΑ στους φορείς της
γενικής κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παλιές οφειλές
του, που ξεπερνούν τα 60 εκ.
Και εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω τους παρευρισκομένους

Υπουργούς ουσιαστικά να βοηθήσουν και στα δύο, γιατί. Για το πρώτο για τις
απαλλοτριώσεις εμείς ολοκληρώνουμε τον «Ανταγωνιστικό Διάλογο» τέλος
Ιουνίου είναι σίγουρο αυτό. Από εκεί και μετά πλέον τέλος Δεκεμβρίου το
κύτταρο της Φυλής δεν θα έχει ούτε ένα κιλό σκουπίδια που να βάλει. Άρα τα
σκουπίδια που θα πάνε; Άρα πρέπει να λύσουμε το θέμα της απαλλοτρίωσης,
είτε με καινούργιο νόμο, είτε με άλλη διαδικαστική και δικαστική επίλυση, είτε
πληρώνοντας αυτά τα χρήματα.
Το δεύτερο, τα χρήματα που χρωστάει ο ΕΔΣΝΑ τα 60 αυτά
εκατομμύρια, ήταν 90. Φτάσαμε στα 60 εκ. μέσα σε ενάμιση χρόνο. Αλλά είναι
υποχρεώσεις οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και αυτές οι καταστάσεις
ήταν σε συμφωνία με την εκάστοτε Κυβέρνηση δια μέσου τότε της
Περιφέρειας Αττικής. Αυτά πρέπει να λυθούν, για να μην έχουμε φαινόμενα
του Δεκεμβρίου, στις 24 Δεκεμβρίου να γίνονται από τους εργολάβους
δεσμεύσεις και κατασχέσεις στη μισθοδοσία είτε του προσωπικού, είτε τα
ελάχιστα χρήματα που έχουμε για να πληρώνουμε κάθε μήνα αυτά τα οποία
πρέπει να πληρώνουμε.
Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να οπλιστούμε με τη λέξη που λέγεται
συνοχή: Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού μαζί με την Κυβέρνηση η οποία
θέλω να τονίσω με τους παρευρισκομένους Υπουργούς έχουμε άριστη
συνεργασία. Ό,τι λέω εδώ, τα λέω και στο γραφείο, ό,τι λέμε δηλαδή μέσα στα
γραφεία τα λέμε και έξω, όχι άλλα λέμε μέσα και άλλα λέμε έξω για να
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εξηγούμαστε να μην παρεξηγούμαστε. Αυτό πρέπει η Κυβέρνηση να το λύσει
οπωσδήποτε.
Παράλληλα με την εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών
αναμένουμε

την

αναθεώρηση

του

Εθνικού

Σχεδιασμού

Διαχείρισης

Απορριμμάτων και την εκπόνηση του εθνικού σχεδίου πρόληψης ώστε να
προσαρμόσουμε αντίστοιχα τον περιφερειακό σχεδιασμό.
Από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο της
διαβούλευσης, προκύπτει ότι ο νέος σχεδιασμός έρχεται να συμπληρώσει και
επικαιροποιήσει τον υφιστάμενο και όχι να τον ανατρέψει. Αυτό προκύπτει και
από στοιχεία που έχουν δημοσιοποιήσει οι φορείς, οι οποίοι φραστικά
αντιδρούν στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού και μέσα στη
Βουλή, κα Πρόεδρε.
Ο
περιλαμβάνει

σχεδιασμός
συνδυασμό

διαχείρισης
μεθόδων

των

όπως

αποβλήτων
είναι

η

πρέπει

να

πρόληψη,

η

επαναχρησιμοποίηση, η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση όπως το είπαν
προηγουμένως και οι δύο Υπουργοί. Πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη
επεξεργασία των ποσοτήτων που παράγονται στην Αττική, με ενεργό
κοινωνική

συμμετοχή

των

πολιτών.

Στόχος

είναι

τα

παραγόμενα

απορριμμάτων να έχουν υποστεί την απαραίτητη επεξεργασία και να
οδηγείται προς ταφή μόνο το υπόλειμμα, αυτό που γίνεται σε όλες σχεδόν τις
χώρες της Ευρώπης.
Κυρίες και κύριοι εμείς από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την
ευθύνη της Διοίκησης του Συνδέσμου, θέσαμε τρεις στόχους: τη διασφάλιση
της καθημερινής λειτουργίας, την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού
και την οργάνωση του νέου σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπόψη τις νέες
εξελίξεις, την καθημερινότητα, τον «Ανταγωνιστικό Διάλογο» και το νέο
σχεδιασμό.
Την καθημερινότητα τη βλέπετε με τα μάτια σας στην Αττική. Δεν
σταματάνε πλέον να εργάζονται, δεν πετάνε τα σκουπίδια στους δρόμους
έστω και βασανιστικά οδηγούνται από τους Δήμους και από τις συνοικίες στη
Φυλή. Ο «Ανταγωνιστικός Διάλογος» μέχρι τέλος Ιουνίου άντε Ιούλιο θα έχει
ολοκληρωθεί και μπαίνουμε στο νέο σχεδιασμό. Αυτό, το οποίο ζητάμε
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σήμερα, που είναι η τελευταία ευκαιρία για να αποκτήσει πραγματική
διαχείριση αποβλήτων όχι μόνο η Αττική, αλλά και η Ελλάδα.
Και στους τρεις στόχους που θέσαμε έχουμε συγκεκριμένα
αποτελέσματα. Η καθημερινή λειτουργία εξασφαλίστηκε αυτό το γνωρίζουν
όλοι. Η υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού προχωρεί με τους τέσσερις
διαγωνισμούς και τις τέσσερις μονάδες επεξεργασίας και μάλιστα σε ελάχιστο
χρόνο.
Τέλος προωθούμε το νέο σχεδιασμό σύμφωνα με την Οδηγία 98
και το Νόμο 4042/2012. Δυστυχώς στην προσπάθειά μας αυτή που αφορά τα
5 εκ. κατοίκους Αττικής δεν βρήκαμε συμπαράσταση και ανταπόκριση από το
σύνολο της κεντρικής Διοίκησης για όλα αυτά τα χρόνια. Σε αρκετές μάλιστα
περιπτώσεις αντιμετωπίσαμε και εχθρότητα.
Τονίζω και πάλι ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής στη Φυλή
σύντομα εξαντλείται. Εάν δεν κάνουμε κάτι σε λίγο δεν θα έχουμε που να
φτάσουν τα σκουπίδια μας. Αντί η κεντρική Διοίκηση να δώσει λύση στο
πρόβλημα των απαλλοτριώσεων και να συμβάλλει στην εξεύρεση των
απαραίτητων εκτάσεων, κρύβεται πίσω από το πρόβλημα και ασχολείται με τη
δημιουργία συντονιστικών οργάνων.
Θέλω και από το βήμα αυτό να ζητήσω εγρήγορση. Οι καιροί
δεν θα μας περιμένουν για πολύ. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων
συνιστά ίσως μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές
προκλήσεις για την Αττική και τη χώρα.
Καλούμε επομένως την πολιτεία και όλους τους αρμοδίους
θεσμικούς φορείς να συμβάλλουν στην προσπάθεια που καταβάλλουμε και να
γυρίσουμε σελίδα στη διαχείριση των αποβλήτων. Μαζί μπορούμε να
δώσουμε λύσεις σημαντικές στις περιβαλλοντικές προκλήσεις με όρους
ανάπτυξης, διαφάνειας και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.
Και σας θυμίζω την περίπτωση της Κερατέας. Εκεί, όπου το
πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων είχε οδηγηθεί σε κατάσταση
εμπόλεμης ζώνης. Σε συνεργασία με το Δήμο Κερατέας και τον Υπουργό τον
κ. Καλαφάτη και τον κ. Χατζηδάκη που ήταν τότε μέσα στο Υπουργείο, μέσα
από ειλικρινή διάλογο δώσαμε λύση αποδεκτή από όλες τις πλευρές.
Ψηφίστηκε νόμος στη Βουλή, προχωρήσαμε σε διαγωνισμό και ήδη
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βρισκόμαστε στη διαδικασία του «Ανταγωνιστικού Διαλόγου». Γιατί όλη αυτή η
φασαρία; Για ποιο λόγο δηλαδή να γινόμαστε και να διασυρόμαστε στην
Ευρώπη χωρίς να υπάρχει λόγος; Η πεμπτουσία για τη δημοκρατία είναι ο
διάλογος, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα.
Και κλείνοντας θέλω να πω ότι πήγα ο ίδιος στην Κερατέα με
όλες τις Παρατάξεις και έγινε ο διάλογος, ήρθαν και στην Περιφέρεια
ολοκληρώθηκε ο διάλογος, πήγαμε την πρόταση στο Υ.Π.Ε.Κ.Α., μπήκε στο
νόμο, ψηφίστηκε και τώρα μας κυνηγάνε από το Δήμο της Κερατέας να
τρέξουμε και με μικρή μείωση ποσότητας και όγκου.
Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα σας και αναμένουμε με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα, τα οποία θα είναι καλό και για την
Αττική και για όλη την Ελλάδα.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές και εκπρόσωποι
των φορέων, εγώ δεν είχα ιδέα από τη διαχείριση των αποβλήτων. Αλλά
κατάλαβα από την πρώτη στιγμή όταν με το νόμο του "Καλλικράτη" μου
έδωσαν αυτή την αρμοδιότητα βάζοντάς με και Πρόεδρο κιόλας, το πόσο
επικίνδυνο είναι να αφήσουμε τα σκουπίδια αναξιοποίητα, το πόσο επιβλαβές
σε όλα τα μεγέθη είναι για την πατρίδα μας. Τώρα υπάρχει μια εγρήγορση.
Εύχομαι αυτός ο εθνικός διάλογος και τα συμπεράσματα που θα
βγουν ουσιαστικά, να δώσουν λύση σε όλα αυτά που εμείς ως απλοί πολίτες
το πρωί που παίρνουμε τη σακούλα με τα σκουπίδια και τη βάζουμε ή στον
πράσινο ή στον μπλε κάδο, να περνάει μετά το απορριμματοφόρο και να τα
θάβει όλα μαζί. Γιατί αν μη τι άλλο είναι αυτό που είπε και ο ένας Υπουργός
και ο άλλος Υπουργός και ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μανιάτης, να τελειώσει η
υποκρισία. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και
επειδή κα Πρόεδρε κα Βουλευτής της Επιτροπής Περιβάλλοντος όλα τα
Κόμματα συνηγορούν και συζητούν. Μα εδώ υπάρχουν Κόμματα θέσεις, οι
οποίες λένε «αν έρθουμε αύριο θα τα καταργήσουμε όλα». Δηλαδή εκτός από
τον περιφερειακό σχεδιασμό που ψηφίστηκε το 2003 και το 2006 από τη
Βουλή με μεγάλη και συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή τώρα τι θα γίνει; Θα το
αλλάξουμε αυτό;
Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, ειλικρινά σας παρακαλώ πολύ
κύριοι Υπουργοί και κυρίες και κύριοι Βουλευτές στη Βουλή μέσα να τελειώσει
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αυτό το θέμα. Ούτε εκπρόσωποι εργολάβων είμαστε, ούτε εχθροί των
εργαζομένων. Ο ιδιωτικός τομέας έχει ανάγκη το δημόσιο και το δημόσιο έχει
ανάγκη τον ιδιωτικό τομέα.
Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε, να πετύχουμε μέσω των
ΣΔΙΤ αυτές τις τέσσερις μονάδες επεξεργασίας για να δούμε από αυτή την
ιστορία για τα επόμενα 20-25 χρόνια πρώτον τα σκουπίδια να αξιοποιούνται
και δεύτερον να κερδίζει η πατρίδα μας από όλη αυτή τη διαχείριση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Σγουρό και να καλέσουμε στο
βήμα τον Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος τον κ. Γιάννη
Κουράκη.
Γ. ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ο χρόνος πραγματικά δεν μας περιμένει πολύ. Κύριε
Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, κύριοι
Γενικοί Γραμματείς, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί
συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και βέβαια στο άκουσμά της η λέξη
σκουπίδια, απόβλητα, απορρίμματα είναι σίγουρο ότι τρομάζει, αλλά δεν
μπορεί να μην εκφράσουμε την ικανοποίησή μας ως Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος ότι η επίσημη πολιτεία ξεκινά μέσα από τον εθνικό διάλογο, τη
δημόσια

διαβούλευση,

τη

θεσμοθέτηση

του

Εθνικού

Στρατηγικού

Προγράμματος Πρόληψης και Παραγωγής Αποβλήτων και του Εθνικού
Σχεδίου για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων.
Χαιρετίζουμε ειλικρινά τη διαδικασία αυτή και πεποίθησή μας και
σταθερή θέση της Κεντρικής Ένωσης είναι ότι κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί
να πετύχει, ούτε να εφαρμοστεί, αν δεν εξαντληθεί ο επιστημονικός και ο
κοινωνικός διάλογος.
Ο νέος σχεδιασμός για τη διαχείριση των αποβλήτων πέρα της
υιοθέτησης - της εναρμόνισης με τους στρατηγικούς σκοπούς που επιτάσσουν
οι κοινοτικές οδηγίες οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη του και την οικονομική
συγκυρία της χώρας που έχει επιπτώσεις σε όλο το φάσμα των δημόσιων
πολιτικών και λειτουργιών.
Η άμεση ολοκλήρωσή του αποτελεί ένα στοίχημα για τη χώρα, η
οποία υπολείπεται, είναι σίγουρο αυτό, έναντι των άλλων προηγμένων
κρατών σε θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων, σε υποδομές
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εγκαταστάσεων, σε δομές, αλλά και σε μηχανισμούς ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών. Παράλληλα δεν υπάρχουν και κίνητρα για τη
μείωση της παραγωγής των αποβλήτων.
Είναι γεγονός ότι η εμφανιζόμενη ακόμα και σήμερα αδυναμία
της χώρας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα της διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων, που συχνά αποτελεί αντικείμενο αντιπαραθέσεων,
αναβλητικότητας των σχετικών αποφάσεων, είναι εξόχως πολιτικό και
κοινωνικό.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ σε λίγο
που θα υπάρξουν οι θεματικοί κύκλοι θα αναφερθεί εκτενώς για το ρόλο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μια νέα εποχή για τα απορρίμματα. Εγώ πάρα
πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, θα σας αναφέρω κάποιες βασικές αρχές
και θέσεις της ΚΕΔΕ.
Είναι δεδομένη επίσης η κριτική μας προς την κεντρική
κυβέρνηση για τις παλινδρομήσεις, την αδυναμία θέσπισης πλαισίου που
διέπει τη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και της εφαρμογής του, καθώς
επίσης όμως είναι δεδομένη και η αυτοκριτική μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση
για τις ευθύνες μας σε αποφάσεις που μας αναλογούν, π.χ. στη χωροθέτηση
των εγκαταστάσεων και στη μη σθεναρή στήριξη για την εφαρμογή τους.
Προσέξτε τώρα, δύο χρόνια μετά τη θέσπιση του πλαισίου για τη
διαχείριση των απορριμμάτων με το Νόμο 4042 του ’12, εναρμόνιση της
Κοινοτικής Οδηγίας, όσο και το Νόμο 4071 του ’12, θέσπιση των
περιφερειακών ΦΟΣΔΑ, δύο χρόνια μετά συζητάμε ακόμα για τα αυτονόητα.
Πρώτον: για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό
Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και για το πώς θα
πρέπει να οργανωθούν οι φορείς διαχείρισης και πώς θα αντιμετωπίσουν ανά
Περιφέρεια το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ε νομίζω
ότι είναι τραγικό.
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων τίθεται ως πρώτη
προτεραιότητα για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, με βάση τις
κατευθυντήριες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου προβλέπεται η
χρηματοδότηση επενδύσεων με ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης
αποβλήτων και όχι αποσπασματικές δράσεις που συνδέονται με την
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πολυδιάσπαση των φορέων, μεγάλο θέμα, αρμοδιότητες και ευθύνες,
χρειάζονται δηλαδή ολοκληρωμένα συστήματα.
Η ΚΕΔΕ εκτιμώντας την τεράστια σημασία του ζητήματος της
διαχείρισης

των

στερεών

αποβλήτων

προτείνει

την

επίσπευση

της

διαδικασίας της ολοκλήρωσης τόσο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων όσο και του Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων.
Προτείνουμε πειραματικά, για να είμαι πάρα πολύ σύντομος και
να μην κουράσω, πρώτον: τον εξορθολογισμό της χρέωσης και τη σύνδεσή
της με τον όγκο των παραγομένων αποβλήτων προκειμένου να υπάρξει
κίνητρο για τη σταδιακή μείωση της παραγωγής των αποβλήτων.
Θα σας πω ένα παράδειγμα και την ευθύνη που έχει καθένας
μας. Εξαγγέλλεται μία απεργία. Μία 24ωρη - 48ωρη απεργία με έκκληση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μην βγουν για μια μέρα τα σκουπίδια έξω. Δείτε τι
συμβαίνει στους δρόμους.
Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, δεν μ’ αρέσει να αναφέρομαι
στην περιοχή μου αλλά θέλω να δείτε το ζήτημα. Έξι φορές τη μέρα περνά το
απορριμματοφόρο από το κέντρο του Ηρακλείου για να μαζεύει τα σκουπίδια
όταν για τα σύμμεικτα απορρίμματα σε κάδους που προηγμένα διαχειρίζονται
περνά έξι φορές το χρόνο. Υπάρχει διαλογή στην πηγή. Αν θες να το καλέσεις
νωρίτερα το καλείς, το πληρώνεις. Αυτές είναι οι διαφορές.
Δεύτερον: υιοθέτηση συστημάτων διαλογής στην πηγή η οποία
θα οδηγήσει σε καθαρά υλικά που θα μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν.
Τρίτον: στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης
και

περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης

για

την

πρόληψη,

μείωση,

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων.
Τέταρτον: τη διαρκή και μόνιμη καλλιέργεια περιβαλλοντικής
συνείδησης και τη σταδιακή μετάβαση από τη συλλογική ευθύνη και στην
ατομική ευθύνη, διότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη του καθενός μας.
Πέμπτον: θέσπιση μέτρων και όρων για τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων
που θα οδηγήσουν στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων.
Ένα μικρό παράδειγμα. Η πλαστική σακούλα από τα σούπερ
μάρκετ. Μια πλαστική σακούλα για να αποδομηθεί θέλει 400 χρόνια. Εμείς σε
λίγο καιρό θα διανείμουμε στο Ηράκλειο, σε λίγες μέρες, 15 χιλιάδες νέες
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τσάντες δωρεάν, είτε με κλήρωση, θα τους δώσουμε ένα κίνητρο, θα την
κρατάς στο σούπερ μάρκετ, θα περνάει από το μηχάνημα και θα έχει 1 ή 2%,
έχουμε συμφωνήσει με όλα τα σούπερ μάρκετ, μία συμβολική έκπτωση.
Χρειάζονται λοιπόν τέτοια κίνητρα και για άλλα για να υπάρξει μια αλλαγή του
καταναλωτικού προτύπου.
Και βέβαια πρέπει να δούμε συμπληρωματικές εγκαταστάσεις,
όπως είναι τα ΣΜΑ, τα ΚΔΑΥ, τα Πράσινα Σημεία. Είναι πάρα-πάρα πολύ
σημαντικό, δεν θέλω να μιλήσω για τους έξυπνους κάδους.
Επίσης χρειάζεται ένας ειδικός σχεδιασμός στο νησιώτικο χώρο
που τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, ένα πλαίσιο εκπόνησης και εφαρμογής
δημοτικών

και

διαδημοτικών

σχεδίων

ολοκληρωμένης

διαχείρισης

αποβλήτων.
Κυρίες και κύριοι, ένα πρέπει να είναι το συμπέρασμα, ότι οι
όποιες μεθοδολογίες και επιστημονικές προσεγγίσεις κάνει κανείς στο
σύνθετο ζήτημα και περιβαλλοντικά κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων οι λύσεις για να πετύχουν πρέπει να έχουν ευρεία αποδοχή
από τις τοπικές κοινωνίες.
Να επιβαρύνουν ανάλογα και δίκαια τον καθένα, βάσει της
αρχής πληρώνω όσο πετάω, αλλά παράλληλα να έχουν ενεργούς και
υπεύθυνους

πολίτες

και

να

καταστήσουν

καθημερινή

πρακτική

την

ανακύκλωση και θα αναπτύξουν το αίσθημα της περιβαλλοντικής ευθύνης
τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Και γιατί το λέω αυτό; Κλείνω
με μια φράση του μεγάλου συμπατριώτη μας του Καζαντζάκη με μια
Καζαντζακική φράση που λέει: «εγώ, εγώ μόνος μου, μπορώ να αλλάξω τον
κόσμο».
Σας ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κουράκη και από την Γενική
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καλέσουμε στο
βήμα τον κ. Γιώργο Κρεμλή.
Γ. ΚΡΕΜΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Περιβάλλοντος
της Βουλής, κυρία και κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα εκ
μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χαιρετίσω την πρωτοβουλία του
ΥΠΕΚΑ να διοργανώσει την συγκεκριμένη ημερίδα στο κρίσιμο αυτό χρονικό
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σημείο, μια που και τα δύο θέματα της ημερίδας, το Σχέδιο Πρόληψης
Παραγωγής Αποβλήτων και η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού
αποτελούν αιρεσιμότητες

για

την τρέχουσα

προγραμματική

περίοδο,

αποτελούν δηλαδή προϋποθέσεις από τις οποίες θα εξαρτηθεί η ροή πόρων
προς τη χώρα μας, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν το αργότερο μέχρι το
2016 και ως εκ τούτου ο δημόσιος διάλογος που γίνεται σήμερα είναι πάρα
πολύ χρήσιμος ώστε τα δύο αυτά εργαλεία διαχείρισης των αποβλήτων στη
χώρα μας να διαμορφωθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Οι προλαλήσαντες κάλυψαν όλο το φάσμα της παθολογίας της
διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας και κατέθεσαν προτάσεις για το
μέλλον, εγώ πρέπει να πω ότι στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, επιτρέψτε
μου την έκφραση, στα αγγλικά circular economy και της ορθολογικής
αξιοποίησης

των

πόρων,

resources

efficiency,

που

αποτελούν

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαχείριση των αποβλήτων
αποτελεί μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργίας πράσινων θέσεων
εργασίας, καινοτομιών και νέων τεχνολογιών στη διαχείριση των αποβλήτων,
τις οποίες θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στη χώρα μας, κάτι το οποίο δεν έχει
γίνει στο παρελθόν.
Τα απόβλητα, επιγραμματικά και μόνο να πω, ήτανε μέχρι
σήμερα μία πονεμένη ιστορία. Ξεκινώντας από την καταδίκη της χώρας μας
για τη χωματερή του Κουρουπητού, συνεχίζοντας με την καταδίκη της χώρας
μας για τους ΧΑΔΑ, τις ανεξέλεγκτες δηλαδή χωματερές, για την οποία έχει
κατατεθεί και εκκρεμεί νέα προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με πρόταση
επιβολής προστίμου και χρηματικής ποινής αν μέχρι την έκδοση της
αποφάσεως του Δικαστηρίου δεν έχουν κλείσει και αποκατασταθεί όλοι οι
ΧΑΔΑ και φτάνοντας πολύ πρόσφατα στο πρόβλημα της Ζακύνθου, το οποίον
είναι και το πιο πρόσφατο, πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων στο νησί, το
οποίο φιλοξενεί και την χελώνα καρέτα - καρέτα και αποτελεί ένα θαλάσσιο
πάρκο προστασίας που είναι και περιοχή Natura 2000.
Τα προβλήματα των αποβλήτων, αναφέρθηκε ο κ. Σγουρός, στο
παρελθόν συνδέονται και με την χωροταξία. Η έλλειψη χωροταξίας και
οριοθέτησης των περιοχών διαχείρισης των αποβλήτων δημιούργησε
προβλήματα κοινωνικής αποδοχής διότι όταν κάποια στιγμή αποφασίσαμε να
διαχειριστούμε τα απόβλητα με μονάδες διαχείρισης των αποβλήτων στις
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περιοχές όπου προβλέφθηκε ο προγραμματισμός είχανε ήδη εγκατασταθεί
μόνιμα ή παράνομα πολίτες μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι αντέδρασαν στην
ιδέα να έχουν στην περιοχή τους μονάδες σχεδιασμού αποβλήτων, πράγμα το
οποίο ισχύει και για τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.
Αυτό

λοιπόν

που

έχει

σημασία

και

αναφερθήκαμε

και

προηγουμένως σ’ αυτό είναι να δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις
κοινωνικής αποδοχής για τις οποίες χρειάζεται διάλογος και η δημιουργία
εμπιστοσύνης στον πολίτη ότι η διαχείριση των αποβλήτων προστατεύει πολύ
καλύτερα το περιβάλλον από μία ανεξέλεγκτη χωματερή η οποία καίει,
αυτοαναφλέγεται ή καίγεται τα καλοκαίρια στα νησιά μας και η οποία παράγει
διοξίνες που είναι καταστροφικές για την υγεία όλων μας και για τον τουρισμό.
Ο εθνικός σχεδιασμός σε αυτό ακριβώς κατατείνει, στο να
σχεδιάσουμε τον τρόπο διαχείρισης πανελλαδικά των αποβλήτων μας, και θα
πρέπει να συνδυαστεί και με τους περιφερειακούς σχεδιασμούς.
Να πω στο σημείο αυτό ότι χρειάζεται στρατηγική μελέτη
περιβαλλοντικών

επιπτώσεων,

τουλάχιστον

για

τους

περιφερειακούς

σχεδιασμούς, ενδεχομένως και για τον εθνικό εάν προβλέπει συγκεκριμένες
εγκαταστάσεις και χωροθετήσεις και να πω βέβαια μία γενική παρατήρηση, ότι
ο εθνικός σχεδιασμός θα πρέπει να εκφράζει την ιεράρχηση η οποία
προβλέπεται στην Οδηγία του 2008 για τη διαχείριση των αποβλήτων, την
οποίαν, όπως είπε χαρακτηριστικά η κα Αυγερινοπούλου, μέχρι σήμερα εμείς
την αντιστρέψαμε.
Χρησιμοποιήσαμε τον έσχατο τρόπο διαχείρισης που είναι οι
ΧΥΤΑ ως πρώτο τρόπο διαχείρισης ενώ θα είχαμε τη δυνατότητα να
επαναχρησιμοποιήσουμε, να ανακτήσουμε τα υλικά, να ανακυκλώσουμε και
ούτω καθεξής τα απόβλητα, πράγμα το οποίον δεν έγινε στο παρελθόν και το
οποίο μας δίνει σήμερα την ευκαιρία ο εθνικός σχεδιασμός να το κάνουμε.
Ποιες είναι οι νομικές υποχρεώσεις από δω και πέρα τις οποίες
και θα ήθελα να αναφερθώ διότι απ’ αυτές εξαρτάται και η απορρόφηση
κονδυλίων στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο αλλά και η μη επιβολή
προστίμων, διότι η απώλεια για τη χώρα όπως καταλαβαίνετε θα είναι διπλή.
Δηλαδή θα χάσουμε και κονδύλια και θα επιβληθούν πρόστιμα εάν δεν
συμμορφωθούμε.
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Ο πρώτος είναι ότι σύμφωνα με την τρέχουσα προγραμματική
για να διατεθούν κονδύλια για διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να έχουμε τον
εθνικό σχεδιασμό, αυτό συζητάμε σήμερα, όχι μόνο για τα αστικά αλλά και για
τα επικίνδυνα, να μην τα ξεχνάμε τα επικίνδυνα, τα οποία είναι πάρα πολύ
σημαντικά και δεύτερον να έχουμε το πρόγραμμα πρόληψης.
Κανονικά και ιδανικά το πρόγραμμα πρόληψης θα έπρεπε να
είχε γίνει πριν γίνει ο εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης ή εν πάση περιπτώσει
να γίνει ταυτόχρονα όπως γίνεται τώρα, διότι το πρόγραμμα πρόληψης τι σου
λέει; Ότι τα επόμενα 5 - 10 - 15 χρόνια οι ποσότητες αποβλήτων που
παράγονται στη χώρα θα μειωθούν διότι θα γίνεται πρόληψη, διότι θα
εισαχθούν αειφόρα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, διότι θα γίνεται
διαχείριση των αποβλήτων στην πηγή, θα αυξηθεί η ανάκληση των υλικών και
η ανακύκλωση, με αποτέλεσμα το απόβλητο που θα απομείνει, που είναι τα
υπολείμματα, δεν θα χρειάζεται τόσο μεγάλες μονάδες για τη διαχείρισή του.
Σε

κάθε

περίπτωση

τα

δύο

αυτά

εργαλεία

αποτελούν

αιρεσιμότητες. Υπάρχει και μία τρίτη αιρεσιμότητα: η χρησιμοποίηση των
οικονομικών εργαλείων. Ο κ. Κουράκης είπε πληρώνω όσο πετάω, όσο
παράγω απόβλητα. Η ευθύνη του παραγωγού.
Τα κίνητρα για την ανακύκλωση, όπως επίσης και τα τέλη για
την διάθεση αποβλήτων σε ΧΥΤΑ, που πρέπει να είναι πιο ψηλά. Πρέπει ο
Δήμαρχος να έχει το κίνητρο να διαχειριστεί τα απόβλητά του ανάντη ώστε οι
ποσότητες που στέλνονται στον ΧΥΤΑ του γειτονικού Δήμου ή στη μεγάλη
μονάδα επεξεργασίας που θα γίνει με τα ΣΔΙΤ να είναι μικρότερες, για να
πληρώνει λιγότερα τέλη, αφού τα τέλη ούτως ή άλλως πρέπει να είναι
υψηλότερα για να αποθαρρύνουμε την κατάληξη των αποβλήτων σε ΧΥΤΑ.
Τα οικονομικά λοιπόν εργαλεία είναι πάρα πολύ σημαντικά υπό
την έννοια αυτή.
Μία άλλη νομική υποχρέωση, μέχρι το 2015 πρέπει να έχομε
τέσσερα ρεύματα διαλογής στην πηγή: χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί.
Μιλάμε για υλικά συσκευασίας τα οποία είναι ανακυκλώσιμα, τα οποία έχουνε
πάρα πολύ μεγάλη αξία, με στόχο μέχρι το 2020 να πετύχουμε το 50% σε
ανακύκλωση.
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Αυτή τη στιγμή συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει
ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, την αύξηση του στόχου αυτού, ο στόχος να πάει
στο 70% μέχρι ενδεχομένως το 2030 και άρα αυτό που θα μένει, ένα 30%
αυτό να αποτελεί το αντικείμενο της επεξεργασίας με τις άλλες μεθόδους, μια
που όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά θα έχουνε βγει.
Και βέβαια πέραν από τα τέσσερα αυτά ρεύματα πρέπει να
δούμε και την εκτροπή του οργανικού, το οποίο πρέπει να εκτρέπεται από
τους ΧΥΤΑ και το οποίο οργανικό έχει μία τεράστια εσωτερική αξία. Εδώ στην
Ελλάδα τα οργανικά, κυρίως το καλοκαίρι λόγω των φρούτων, είναι πολλά και
έχουν πολύ μεγάλη αξία, από τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βιομάζα
και για την παραγωγή βιοκαυσίμων και για την παραγωγή κομπόστ και
γενικότερα για βιοαέριο και ούτω καθεξής.
Και βέβαια να δούμε και ποια άλλα ρεύματα, διότι οι Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάνε για τα τέσσερα ρεύματα και την εκτροπή του
οργανικού, αλλά τίποτα δεν εμποδίζει την Ελλάδα στο πλαίσιο των
σχεδιασμών να προβλέψει και άλλα ρεύματα ώστε χρήσιμα υλικά να
ανακτώνται.
Για παράδειγμα το αλουμίνιο. Το αλουμίνιο έχει μία τεράστια
αξία και μία τεράστια αγορά. Εάν λοιπόν μπορεί κανείς να ανακτήσει το
αλουμίνιο και να αποφευχθεί αυτό που είπε η κα Αυγερινοπούλου, το
κύκλωμα των σκραπατζήδων, συγχωρείστε με για την έκφραση αλλά είναι
αυτό το χαρακτηριστικό, ή και το κύκλωμα των Πακιστανών οι οποίοι
παίρνουνε όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα οποία κυκλώματα ούτε καν
φορολογούνται, είναι παράνομα και στο τέλος σε κάθε περίπτωση δεν
εγγυώνται μία ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, ούτε την εμπιστοσύνη
του πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να κάνει την διαλογή στην πηγή.
Να κάνω μία άλλη παρατήρηση για τον εθνικό σχεδιασμό. Στον
εθνικό σχεδιασμό προβλέπεται ότι θα γίνουνε μονάδες, επιτρέψτε μου πάλι
την έκφραση, ABT, δηλαδή μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας των
αποβλήτων. Οι μονάδες αυτές έχουνε γίνει και σε άλλα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγραμματίζονται στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ κτλ., αυτό
που έχει σημασία είναι να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι της ανακύκλωσης θα
επιτευχθούν.
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Δεν πρέπει οι μονάδες αυτές να υπερδιαστασιολογηθούν
αφενός, μια που η προοπτική στο μέλλον είναι να μειώνονται προοδευτικά τα
απόβλητα και κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα των
εγγυημένων ποσοτήτων.
Η εγγυημένη ποσότητα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
περνάει το 50%. Πρέπει να επιτρέπει το 50% της ανακύκλωσης σε κάθε
περίπτωση για να το πω κατ’ αυτόν τον τρόπο και να δίνει και την προοπτική
εάν ο στόχος μέχρι το 2030 είναι να πάμε σε ένα 70% να επιτευχθεί ο
συγκεκριμένος στόχος.
Άρα οι εγγυημένες ποσότητες είναι πολύ σημαντικό να λάβουν
υπόψη τους συγκεκριμένους στόχους και να σας πω και κάτι άλλο, αυτή τη
στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργαζόμαστε και ένα άλλο μέτρο το
οποίο ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, αυτό που λέμε, συγχωρέστε με πάλι την
αναφορά στην αγγλική γλώσσα η οποία έχει γίνει πλέον η Λίγκουα Φράγκα, το
περιβάλλον end of waste criteria, δηλαδή κριτήρια τέλους ζωής αποβλήτου,
πότε δηλαδή κάποιο απόβλητο δεν είναι πια απόβλητο, διότι κάποιος ενώ για
όλους εμάς θεωρείται απόβλητο μπορεί να το αξιοποιήσει ως υλικό το οποίον
αξιοποιείται. Και άρα το συγκεκριμένο προϊόν πια, γιατί αφού δεν είναι
απόβλητο έχει γίνει προϊόν, έχει μία συγκεκριμένη αγορά.
Όλα αυτά μας οδηγούν, το είπε και ο Υπουργός, σε μία
οικονομία μηδενικών αποβλήτων στο μέλλον. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν
είναι ουτοπικό, θα επιτευχθεί αλλά βέβαια χρειάζεται μία πολύ μεγάλη
προσπάθεια για να γίνει κάτι τέτοιο.
Στο θέμα της ανακύκλωσης θα είμαι πάρα πολύ σύντομος
είμαστε δυστυχώς ακόμη ουραγοί, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, έχουν
αρχίσει κάποιες προσπάθειες, αυτό που έχει σημασία με την ανακύκλωση
είναι να γίνει διαλογή στην πηγή.
Μπορούμε να αρχίσουμε σε κάποιους Δήμους με σακούλες
διαφορετικών χρωμάτων και να δώσουμε το συγκεκριμένο έργο σε ιδιώτη, ο
οποίος θα κάνει την εκστρατεία, θα μοιράσει τις σακούλες, θα κάνει σεμινάρια
στα σχολεία και ούτω καθεξής, διότι τα παιδιά σ’ αυτά τα θέματα είναι πιο
ευαίσθητα από ό,τι οι γονείς;
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Μπορούμε να προβλέψουμε συγκεκριμένα ζητήματα όπου τα
τέσσερα ρεύματα θα πηγαίνουν με εγγυήσεις και θα ξέρουμε ότι η αποκομιδή
θα γίνεται κατά συγκεκριμένο τρόπο χωριστά για το κάθε ρεύμα και θα
καταλήγει

στην

ανακύκλωση

και

όχι

όπως

ελέχθη

από

κάποιους

προλαλήσαντες επιλεκτικά σε ΚΔΑΥ ή σε ΧΥΤΑ κατευθείαν;
Υπάρχουνε περιθώρια για να γίνουνε όλα αυτά, οι πόροι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουνε διατεθεί, η Task Force ξεκίνησε μία προσπάθεια
και ένα σεμινάριο με το Δήμο Θεσσαλονίκης για να δούμε πώς και κατά
πόσον μπορεί να προχωρήσει η δυνατότητα αυτή. Είναι κάτι το οποίο γίνεται
σε όλες τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν
μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα, μια που υποστηρίζεται και από την
ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια που είναι κάτι το οποίο μπορούν να
κάνουν οι ίδιοι οι πολίτες.
Για να γίνουν όμως αυτά θα πρέπει ο πολίτης να έχει
εμπιστοσύνη ότι συμμετέχοντας σ’ αυτό το σύστημα συμβάλλει πραγματικά
στην ανακύκλωση και θα έλεγα να δοθούν και κίνητρα στον πολίτη ώστε να
έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει και να νιώθει ότι συμμετέχει και γι’ αυτό
ακριβώς το λόγο να έχει και κάποια κίνητρα στην προσπάθεια την οποίαν
κάνει.
Μία τελευταία παρατήρηση. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε και το
θέμα της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων, είμαι πάρα πολύ
σύντομος σ’ αυτό και ενδεχομένως της δυνατότητας εκχώρησης στους
Δήμους αρμοδιοτήτων και κινήτρων ώστε οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα
πέραν από τη διαλογή στην πηγή που για μένα γίνεται στο σπίτι, στην πόρτα,
στο σχολείο, στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο και με το οργανικό απόβλητο,
διότι υπάρχουνε συστήματα κομποστοποιητών που μπορούμε να βάλουμε
στα μπαλκόνια μας, στους κήπους μας, στα εστιατόρια κτλ.
Πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα αυτό και να δώσουμε και στους
Δήμους τη δυνατότητα να μπουν με έξυπνα συστήματα μικρών μονάδων είτε
στην ανακύκλωση, είτε στην παραγωγή κομπόστ, ώστε να μειώσουμε στην
πηγή την παραγωγή αποβλήτων και μεγάλες μονάδες να λειτουργήσουν
υποστηρικτικά.
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Κλείνω με το θέμα των επικινδύνων, έκανα ήδη μία αναφορά
στο θέμα αυτό, τα επικίνδυνα μέχρι πρότινος, ίσως και μέχρι σήμερα είτε
αποθηκεύονται, είτε καταλήγουν σε ΧΑΔΑ, είτε εξάγονται, με αβέβαιο τον
προορισμό της εξαγωγής, ο οποίος μπορεί να είναι και εντός των συνόρων
της χώρας.
Πρέπει

να

γίνουν

μονάδες

διαχείρισης

επικινδύνων,

προβλέπεται αυτό, είναι και μνημονιακή υποχρέωση της χώρας να γίνουνε
τουλάχιστον δύο μονάδες διαχείρισης επικινδύνων, οι μονάδες επικινδύνων
μπορεί να έχουνε τεράστια προστιθέμενη αξία, να γίνουν με ΣΔΙΤ και είναι κάτι
το οποίο πρέπει να προγραμματιστεί άμεσα.
Ένα τελευταίο σημείο, παιδεία ευαισθητοποίησης, κάτι που
πρέπει να αρχίσει από το σχολείο και πρέπει να συνδυαστεί και με την
ανακύκλωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και η οποία μπορεί να μας
κάνει όλους μέτοχους στη μεγάλη αυτή προσπάθεια της κυκλικής οικονομίας,
η οποία μπορεί να έχει πολλά θετικά πλεονεκτήματα για τη χώρα μας.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Πριν κάνουμε το διάλειμμα θα μου επιτρέψετε, επειδή είμαι
υποχρεωμένος να αποχωρήσω, θέλω να κάνω τρία-τέσσερα πολύ συνοπτικά
σχόλια γενικεύοντας τον προβληματισμό μας κι επειδή ακριβώς η σημερινή
εκδήλωση δείχνει και με την ποιότητα και με το μέγεθος των συμμετεχόντων
ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, επιτρέψτε μου να γενικεύσω ακόμη τον
συνολικότερο προβληματισμό.
Πρώτον, η ειλικρίνεια, καινοτομία, γενναιότητα και η αμοιβαία
εμπιστοσύνη μεταξύ μας, αυτό θα πρέπει να το κατακτήσουμε πια Κεντρική
Διοίκηση, Τοπική Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, κοινωνία των πολιτών. Δε
γίνεται να έχουμε χρήματα, να έχουν διατεθεί χρήματα, να υπάρχει ο
σχεδιασμός, να υπάρχει η περιβαλλοντική αδειοδότηση από όλες τις αρμόδιες
Υπηρεσίες, να έχουμε ισχυρό Σώμα Επιθεωρητών και στο τέλος να μη γίνεται
τίποτα και η χώρα να καταδικάζεται. Αυτό δεν μπορεί πια να γίνει ανεκτό.
Δεύτερη παρατήρηση: Αυτό που κάνουμε τώρα, ουσιαστικά
επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα παιδεία στον καθέναν από μας και ο ρόλος
της Αυτοδιοίκησης της Τοπικής και Περιφερειακής και οι έξυπνες ιδέες που
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μπορούν να έρθουν, να ξέρετε ότι θα βρουν μεγάλη στήριξη από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τρίτη παρατήρηση: Μέσα στη βδομάδα θα ανοίξουμε κι έναν
άλλον δημόσιο διάλογο, διότι πια όλα τα θέματα θα ανοίξουν σε αυτόν τον
τόπο. Το ζήτημα του πως θα οδεύσουμε τα επόμενα χρόνια προς αποτροπή
της κλιματικής αλλαγής, νέο ενεργειακό μείγμα στη χώρα, προστασία
βιοποικιλότητας, διαχείριση απορριμμάτων.
Όλο αυτό το οποίο συνιστά το μοντέλο μιας νέας οικονομίας, με
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και έως μηδενική παραγωγή
απορριμμάτων, οφείλουμε να το διαχειριστούμε ως το όραμα μιας νέας
Ελλάδας, μιας Ελλάδας που ξεπερνά την κρίση, αντιμετωπίζει με αίσθημα
ευθύνης το σήμερα και το αύριο και δημιουργεί θέσεις εργασίας που
παράγουν πλούτο.
Επόμενη παρατήρηση: Η συγκυρία συνεχίζει να είναι θετική με
την έννοια ότι τώρα σχεδιάζουμε τη νέα προγραμματική περίοδο. Άρα έχουμε
χρέος να κάνουμε ορθές ειλικρινείς και αποτελεσματικές ιεραρχήσεις των
χρηματοδοτήσεων, δεν επιτρέπεται πια η νέα προγραμματική περίοδος να
είναι ένας κατάλογος ευχολογίων και έργων χωρίς ιεράρχηση.
Και για να το καταφέρουμε αυτό, πρέπει να σας πω ότι είμαστε
ήδη σε εξέλιξη με τον νέο περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, άρα αυτή τη
στιγμή η ελληνική κοινωνία, η Ελληνική Διοίκηση, η Ελληνική Αυτοδιοίκηση,
έχουμε όλοι μαζί την πρόκληση μπροστά μας, τα συζητούμε όλα, πρέπει να
τα

συνδυάσουμε

αναπτυξιακές

όλα,

περιφερειακός

παρεμβάσεις,

διαχείριση

χωροταξικός

σχεδιασμός,

απορριμμάτων,

νέος

νέες

τρόπος

προστασίας περιβάλλοντος και δημιουργίας θέσεων εργασίας, έτσι ώστε και
είμαι βέβαιος θα το καταφέρουμε, με την ολοκλήρωση και της Ελληνικής
Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2014 να μπορούμε συνολικά να κοιτάξουμε
πιο αισιόδοξα το μέλλον.
Εγώ θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω, να ξέρετε ότι τα
πορίσματα της σημερινής ημερίδας θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη και
είμαι απολύτως βέβαιος ότι και η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και οι
σημερινοί και οι επόμενοι εκλεγμένοι τοπικοί και περιφερειακοί άρχοντες θα
ενώσουμε τις δυνάμεις για να κάνουμε κάτι καλύτερο.
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Καλή δύναμη και καλή επιτυχία, ευχαριστώ πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας μέχρι
στιγμής. Θα προχωρήσουμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα και σε
δέκα λεπτά μπαίνουμε στον πρώτο κύκλο της ημερίδας με την παρουσίαση
των σχεδίων και παρακαλούνται οι εισηγητές του πρώτου κύκλου να
προσέλθουνε επάνω στο Προεδρείο για να πάρουνε τις θέσεις τους. Σας
ευχαριστούμε θερμά.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Η συνεδρίαση άρχεται αμέσως. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η
κα Birgitte Jorgensen Kjaer από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
Κυρία Birgitte έχετε το λόγο.
B. JORGENSEN KJAER: Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω για
την πρόσκληση, είναι χαρά για μένα που είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω το
έργο μας.
Θα προσπαθήσω να μείνω στα δέκα λεπτά που μου έχουν δοθεί
για να μιλήσω για το θέμα μου και θα ξεκινήσω θυμίζοντας τον ορισμό της
πρόληψης απορριμμάτων. Υποθέτω ότι με αυτό το λόγο θα καταλάβουμε
πρώτα τι είναι και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για τη μείωση της
ποσότητας του όγκου τους, αλλά και των επικίνδυνων υλών που
περιλαμβάνουν αυτά.
Πρέπει να κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ της διαχείρισης
αποβλήτων και της πρόληψης αποβλήτων και για το λόγο αυτό σας έχω αυτό
το διάγραμμα, όπου βλέπετε τις διαφορετικές πρωτοβουλίες που μπορεί να
πάρει κανένας για την πρόληψη. Στα αριστερά του διαγράμματος βλέπετε ότι
έχει να κάνει με την εξαγωγή, μεταφορά, διανομή υλικών, τη χρήση, την
επανάχρηση και στην άλλη πλευρά βλέπετε τη διαχείριση. Ειπώθηκαν πολλά
για τη διαχείριση αποβλήτων στην πρωινή συνεδρίαση, οπότε εγώ θα μιλήσω
κυρίως για την πρόληψη.
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Λίγα λόγια για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ο
οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την πρόληψη. Ο λόγος είναι ότι στο
πλαίσιο του προγράμματος κλήθηκε ο Οργανισμός να κάνει μία αναθεώρησή
του και εκεί ακριβώς εκφράστηκε και το ενδιαφέρον μας για την πρόληψη, κάτι
που θέλω να μοιραστώ σήμερα πια μαζί σας.
Ο Οργανισμός τα δύο τελευταία χρόνια έχει κάνει ανταλλαγή
πληροφοριών και γνώσης επί του θέματος και έχουν υπάρξει πολλά abstracts
στο πλαίσιο προγραμμάτων. Έχουν συνταχθεί βεβαίως αυτά στις εθνικές
γλώσσες των χωρών, ο στόχος ήταν με την ανταλλαγή αυτής της γνώσης να
επωφεληθούν τελικώς όλες οι χώρες. Υπάρχουν όλα στο διαδίκτυο, οπότε αν
θέλετε μπορείτε να τα μελετήσετε και επί του παρόντος προετοιμάζουμε κι
άλλα δέκα.
Υπάρχει και ένας κόμβος πληροφόρησης πάλι στο διαδίκτυο
που αφορά την πρόληψη, εάν θέλετε μπορείτε να τον επισκεφθείτε, υπάρχουν
100 περίπου εκθέσεις για να μελετήσετε και αυτή τη στιγμή κάνουμε
ανασκόπηση των προγραμμάτων. Η ανασκόπηση αυτή θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της άνοιξης και θα προκύψει μία έκθεση η οποία
θα τεθεί υπό διαβούλευση.
Η κατάσταση τώρα αυτών των προγραμμάτων για την πρόληψη
αποβλήτων στην Ευρώπη. 20 προγράμματα τα οποία έχουν δημοσιευθεί και
βλέπετε τις χώρες που έχουν παράξει αυτές τις εκθέσεις, οι 19 χώρες είναι
κράτη-μέλη και η 20η είναι η Νορβηγία, η οποία έχει δεσμευτεί κι αυτή για την
εφαρμογή ενός προγράμματος πρόληψης αποβλήτων.
Το είδος τώρα των προγραμμάτων. Υπάρχει ένα πρόγραμμα
διαχωρισμού, που βλέπετε ότι τα περισσότερα από τα 20 προγράμματα
αφορούν ακριβώς αυτό το θέμα και τα υπόλοιπα προγράμματα παρουσιάζουν
ένα πλήρες πρόγραμμα διαχείρισης και πρόληψης. Βεβαίως τα προγράμματα
διαχωρισμού μπορούν να γίνουν ανάλογα με τις εθνικές πολιτικές και
οικονομίες, τα προγράμματα οικονομίας πόρων και τα λοιπά.
Οι τομείς τώρα οι οποίοι καλύπτονται σε αυτά τα προγράμματα
πρόληψης αποβλήτων σε όλη την Ευρώπη, βλέπετε ότι ένα κομμάτι αυτών
αφορά οικιακά απόβλητα, αυτό υπάρχει σε όλα τα προγράμματα, υπάρχουν οι
αγροτικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες εξόρυξης και τα λοιπά.
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Επίσης το είδος αποβλήτων. Σε όλα τα προγράμματα όπως
παρατηρείτε υπάρχουν επικίνδυνα υλικά, οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται
όμως γι΄ αυτά δεν είναι τόσες πολλές. Από την άλλη πλευρά αν δείτε τις
πρωτοβουλίες για τα διατροφικά απόβλητα, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα
πολλές.
Είναι πολύ δημοφιλή αυτά τα προγράμματα, είναι πολύ εύκολα
να γίνουν γνωστά, προσφέρουν αρκετή εξοικονόμηση πόρων, υπάρχουν και
περιβαλλοντικά οφέλη, δεν υπάρχει ανάγκη μεταφοράς τους σε ΧΥΤΑ, είναι
πάρα πολύ εύκολα λοιπόν και πολλά τα οφέλη. Υπάρχει και μια άλλη
κατηγορία όσον αφορά κυρίως υφάσματα και είναι πολύ δημοφιλής ως τομέας
κι έχει ενταχθεί στα περισσότερα προγράμματα.
Σε κάποια προγράμματα υπάρχουν ποσοτικοί στόχοι, σε κάποια
άλλα δεν υπάρχουν, σε κάθε περίπτωση όμως οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι.
Υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία η Σκοτία και η Ουαλία, που έχουν θέσει
απόλυτους στόχους μείωσης των όγκων. Αυτό είναι δύσκολο να το πετύχει
κανένας σε περίπτωση ειδικά όπου η οικονομία μιας χώρας βρίσκεται σε
κρίση, αναμένεται όμως να διαπιστωθεί κατά πόσον και οι άλλες χώρες θα
πετύχουν το στόχο τους.
Ή υπάρχουν προγράμματα τα οποία συνδυάζουν τους στόχους
μείωσης, έναντι άλλων δεικτών όπως το ΑΕΠ ή η Σουηδία που δεν απαιτεί
συγκεκριμένα νούμερα αλλά σε κάθε περίπτωση θέτει ως στόχο τη μη
αύξηση. Ή ας πούμε η Λιθουανία, η οποία ορίζει ελάχιστη αποδεκτή
ποσότητα ανά κάτοικο. Αν δείτε σήμερα τα ποσοστά τους, υπερβαίνουν κατά
50 κιλά τον στόχο τους.
Τα διάφορα τώρα εργαλεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο
πλαίσιο των προγραμμάτων. Τα περισσότερα από αυτά έχουν σχέση με την
ενημέρωση. Εκστρατείες για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις, επίσης
υπήρξαν και κάποιες δράσεις προώθησης περιβαλλοντικών διαστάσεων,
όπως επανάχρησης και τα λοιπά. Ή εργαλεία που αφορούσαν τη μείωση του
όγκου στη Διοίκηση, συγκεκριμένους δηλαδή κανονισμούς.
Αν δούμε τώρα τα οικονομικά εργαλεία, πραγματικά είναι
ελάχιστα. Συζητήθηκε πολύ σήμερα το πρωί η σπουδαιότητα και χρησιμότητα
των οικονομικών εργαλείων, κάποιο μέτρο ας πούμε που αφορούσε τις
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πλαστικές σακούλες και την εξοικονόμηση πόρων, αλλά σε κάθε περίπτωση
είναι σε ελάχιστη χρήση όλα αυτά τα εργαλεία.
Έγινε πολύς λόγος επίσης σήμερα και θα το τονίσω κι εγώ,
σχετικά με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων. Συνήθως περιλαμβάνεται
στα προγράμματα, αλλά οπωσδήποτε διαφέρει από χώρα σε χώρα, διαφέρει
επίσης και η συμμετοχή τους σε επίπεδο όχι μόνο ανάπτυξης των
προγραμμάτων, αλλά και εφαρμογής. Να σας θυμίσω ότι ακόμα και στη φάση
της διαβούλευσης είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων,
διότι δεν μπορείς να έχεις πρόληψη αν δεν έχεις τη συμμετοχή την ενεργό
όλων.
Κάτι για το κόστος και την εξοικονόμηση κόστους. Πολύ λίγη
πληροφόρηση δυστυχώς μέσα στα προγράμματα αυτά επί του θέματος, πολύ
λίγα από αυτά προσπαθούν να μας δώσουν μία εικόνα της εξοικονόμησης
κυρίως του κόστους.
Τι μάθαμε τώρα από αυτά τα προγράμματα. Αν και ακόμα δεν
έχουν ολοκληρωθεί και τελειοποιηθεί όλα, κάποια πρώτα στοιχεία αφορούν
στο ότι τα προγράμματα πραγματικά είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, σε
σχέση με το περιεχόμενο, τις ιδιαιτερότητές τους και η εμπειρία από την άλλη
πλευρά που έχουμε σχετικά με την εφαρμογή αυτών είναι πολύ περιορισμένη,
συνεπώς είναι δύσκολο να πούμε ποια πρωτοβουλία είναι η πιο επιτυχής ή
ίσως η πιο ενδεδειγμένη.
Αν μπορούμε να εξετάσουμε όλα τα προγράμματα, θα δούμε ότι
υπάρχει η βούληση, ωραία λόγια για το πώς θα έπρεπε να είναι η κατάσταση,
το ζήτημα όμως παραμένει κατά πόσον τα εργαλεία τα οποία επελέγησαν για
τα προγράμματα τελικώς επαρκούν ώστε να καλυφθούν οι στόχοι που έχουν
τεθεί, ανεξάρτητα από την ιεράρχηση και το πώς τέθηκαν οι προτεραιότητες
σε κάθε ένα από αυτά.
Σας ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κ. Jorgensen για την πολύ ενδιαφέρουσα
παρέμβασή σας και γιατί κρατήσατε και το δεκάλεπτο. Το λόγο έχει η κα
Χριστίνα Ζερβού από το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.
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Χρ. ΖΕΡΒΟΥ: Καλημέρα σας. Το αντικείμενο της παρουσίασής μου θα είναι ο
προγραμματισμός κατάρτισης και η στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος
Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων.
Δύο λόγια για την έννοια της πρόληψης και πώς έχει προκύψει η
ανάγκη εφαρμογής πολιτικών πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
Η πληθυσμιακή αύξηση στον πλανήτη και η συνεπακόλουθη
αυξανόμενη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες ασκούν περιβαλλοντικές πιέσεις,
όπως είναι η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την
υποβάθμιση του φυσικού κεφαλαίου και φυσικά η αυξανόμενη παραγωγή
αποβλήτων.
Στο πλαίσιο αυτό αντιμετωπίζουμε διεθνείς προκλήσεις. Ίσως η
μεγαλύτερη από αυτές είναι η ενσωμάτωση της πολιτικής διαχείρισης
αποβλήτων στην ευρύτερη πολιτική διαχείριση των πόρων, προκειμένου να
προωθήσουμε πιο βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης.
Σε αυτό το σημείο έρχεται η πρόληψη ως μέσο, ως πολιτική για
την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών και για τη δημιουργία νέων
ευκαιριών που σχετίζονται με τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και
με τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κόστους που
συνδέονται με τη διαχείριση των αποβλήτων.
Τι είναι η πρόληψη; Ειπώθηκε και από την κα Kjaer, είναι όλα τα
μέτρα που μπορούν να ληφθούν πριν το προϊόν καταστεί απόβλητο,
προκειμένου να μειωθεί είτε η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, είτε
οι επικίνδυνες ουσίες στο προϊόν, είτε η μείωση των επιπτώσεων από την
παραγωγή αποβλήτων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.
Στο σχήμα βλέπουμε τον κύκλο ζωής προϊόντος, ξεκινώντας
από το σχεδιασμό, περνώντας στην εξόρυξη πόρων, την παραγωγή του, τη
διανομή, μέχρι και την τελική κατανάλωση ή χρήση και επαναχρησιμοποίηση.
Σε κάθε ένα απ’ αυτά τα στάδια μπορούν να ληφθούν μέτρα πρόληψης
δημιουργίας αποβλήτων.
Από κει και έπειτα όταν το προϊόν καθίσταται απόβλητο
εφαρμόζονται οι γνωστές εργασίες διαχείρισης αποβλήτων.
Η νομική βάση της πρόληψης είναι ο Νόμος 4042 20012 που
ενσωμάτωσε την Οδηγία 2008 98, περιέχει τους ορισμούς της πρόληψης και
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της επαναχρησιμοποίησης, τη γνωστή σε όλους μας ιεράρχηση δράσεων και
εργασιών διαχείρισης αποβλήτων με πρώτη προτεραιότητα την πρόληψη και
τη νομική υποχρέωση κατάρτισης προγραμμάτων για την πρόληψη
δημιουργίας αποβλήτων από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα
ελάχιστο περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων, όπως είναι η περιγραφή και
αξιολόγηση υφιστάμενων μέτρων πρόληψης, ο καθορισμός στόχων - μέτρων
και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό τον Ιανουάριο του 2013 εγκρίθηκε το τεύχος
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου, τον
Απρίλιο του ’13 ανατέθηκε το έργο στην εταιρεία ΕΜΒΑΡΟΠΛΑΝ και 28/5 ου
υπογράφηκε η σύμβαση, με αρχική προβλεπόμενη διάρκεια τους έξι μήνες,
λόγω κάποιων παρατάσεων που έχουν δοθεί μία εκτίμηση εκτιμώμενη
ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι η 27η Μαρτίου.
Τι περιλαμβάνει το έργο. Τη μεθοδολογία εκπόνησης, ήταν το
πρώτο

παραδοτέο,

ανάλυση

υφιστάμενης

κατάστασης,

τον

ορισμό

προτεραιοτήτων και στόχων και τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής η οποία
περιλαμβάνει δύο μέρη, το ένα ήτανε το 4α ο προσδιορισμός των μέτρων,
ακολούθησε η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης και μόλις οριστικοποιηθεί
το 4α θα προχωρήσουμε στο 4β που είναι οι δράσεις υλοποίησης των
μέτρων, το πέμπτο παραδοτέο που περιλαμβάνει την υλοποίηση της
στρατηγικής και την παρακολούθηση με μετρήσιμους δείκτες και τέλος το έκτο
παραδοτέο το οποίο θα περιέχει ένα σχέδιο νομικού κειμένου.
Μετά

την

αξιολόγηση

της

υφιστάμενης

κατάστασης

ακολουθήσαμε μία προσέγγιση σε βήματα για τον καθορισμό των στόχων και
των προτεραιοτήτων και των μέτρων.
Αρχικά θέσαμε το όραμα του σχεδίου πρόληψης το οποίο είναι η
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την παραγωγή αποβλήτων και
την πρόκληση δυσμενών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον προς την κατεύθυνση μίας οικονομίας μηδενικής παραγωγής
αποβλήτων.
Στη συνέχεια θέσαμε τους γενικούς στόχους οι οποίοι είναι τρεις:
είναι η προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης προϊόντων, η προώθηση
επαναχρησιμοποίησης

προϊόντων

και
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ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με την πρόληψη δημιουργίας
αποβλήτων.
Ακολούθως ορίσαμε τις προτεραιότητες, τα ρεύματα υλικών για
τα οποία τέθηκαν οι ρητοί στόχοι και τέλος τα μέτρα και οι δράσεις που θα
ακολουθήσουνε. Για τα τελευταία και για τις προτεραιότητες, τους στόχους και
τα μέτρα θα σας μιλήσει αναλυτικά ο κ. Τσομπανίδης στη συνέχεια.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω μερικούς παράγοντες πολύ
σημαντικούς για την επιτυχία του προγράμματος πρόληψης.
Όπως είδαμε και στη διαφάνεια με τον κύκλο ζωής προϊόντος η
πρόληψη παραγωγής αποβλήτων δεν είναι διαχείριση αποβλήτων αλλά
σχετίζεται είτε άμεσα είτε έμμεσα με πολλές άλλες ήδη υφιστάμενες πολιτικές,
είτε περιβαλλοντικές, είτε άλλες πολιτικές, κυρίως όπως είναι η πολιτική
προϊόντων, η πολιτική καταναλωτών και άλλες.
Συνεπώς θα πρέπει τα μέτρα και οι δράσεις πρόληψης που θα
προβλεφθούν να ενταχθούν, να ενσωματωθούν σ’ αυτές τις πολιτικές,
προκειμένου να πετύχουμε μία συνεκτική πολιτική πρόληψης.
Εκτός από την οριζόντια ενσωμάτωση χρειαζόμαστε και κάθετη
ενσωμάτωση ξεκινώντας από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έθεσε
τις νομικές υποχρεώσεις, περνώντας σε εθνικό επίπεδο κατά το οποίο
καταρτίζεται το πρόγραμμα πρόληψης, το ίδιο σημαντική και περισσότερο
είναι η συμμετοχή σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Σχετικά με τα εργαλεία πολιτικής που πρέπει να επιλεγούν θα
πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η επιτυχία ενός προγράμματος πρόληψης
σχετίζεται πάρα πολύ με την αλλαγή συμπεριφοράς. Συνεπώς δεν μπορεί να
επιλέξουμε μόνο ένα είδος μέτρων είτε είναι νομικά, οικονομικά, πρέπει να
πετύχουμε ένα κατάλληλο συνδυασμό και σε ιδεολογικό επίπεδο αλλά και σε
νομικό επίπεδο ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Και τέλος, ειπώθηκε και προηγουμένως, οι εμπλεκόμενοι φορείς,
η συμμετοχή, η ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, από τα
Υπουργεία με τις πολιτικές τους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση
και φυσικά ιδιωτικό τομέα, πολίτες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε την κα Ζερβού για την παρουσίασή της και την
εκπληκτική πραγματικά ταχύτητα παρουσίασης χωρίς αυτό να μειώσει τη
σαφήνεια.
Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Τσομπανίδης.
Χρ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ: Καλημέρα σας και από εμένα. Μετά τις παρουσιάσεις
που μας σύρανε στο πρόβλημα από την κα Kjaer και την κα Ζερβού, περνάμε
από τη δική μας πλευρά, εκ μέρους του Γραφείου ΕΜΒΑΡΟΠΛΑΝ που
είμαστε ανάδοχοι της κατάρτισης του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης στην
παρουσίαση του πυρήνα της ως τώρα δουλειάς μας.
Εισαγωγικά

απλώς

θα

πάρω

από

τις

προηγούμενες

παρουσιάσεις τρία βασικά σημεία. Το πρώτο ότι η πρόληψη δεν αφορά τη
διαχείριση αποβλήτων. Η πρόληψη είναι πριν την παραγωγή αποβλήτων, ως
εκ τούτου πρέπει να την αποσυνδέσουμε, ας το έχουμε στο νου μας, και μόνο
με την συμπεριφορά του καταναλωτή ή των φορέων διαχείρισης αποβλήτων.
Ένα δεύτερο είναι ότι, να χρησιμοποιήσω εδώ πέρα ένα μότο
παλιό ενεργειακό που έλεγε ότι η πιο φτηνή κιλοβατώρα είναι αυτή που δεν
παράγεται ποτέ, το πιο φτηνό λοιπόν και το πιο οικολογικό απόβλητο είναι
αυτό που δεν παρήχθη ποτέ. Γι’ αυτό και αυτό είναι σε ιεράρχηση πρώτα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό βέβαια έχει εγγενείς δυσκολίες και εννοιολογικές και
πρακτικές, δηλαδή πώς μετράμε κάτι που δεν παρήχθη, αλλά και
λειτουργικές, δηλαδή τι θεσπίζουμε ακριβώς ως πρόληψη επιλέγοντας
διάφορα μέτρα.
Και το τρίτο από ό,τι έδειξε η κα Kjaer υπάρχει μία πάρα πολύ
ετερογένεια στο πώς οι διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αντιμετωπίζουνε έως τώρα τα σχέδια πρόληψης.
Έχουμε μες στο μυαλό μας ότι υπάρχει μια τεράστια εμπειρία
στην Ευρώπη, ότι εκεί πέρα κάνουν ανακύκλωση σε 155 ρεύματα και ότι στο
κομμάτι της πρόληψης, δεν θα αναφερθώ σε άλλα που ίσως είμαστε αρκετά
πίσω, ότι είμαστε κάπως πρωτόγονοι.
Η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση λίγες χώρες, για παράδειγμα το
Βέλγιο που τρέχει η πρόληψη από το ’80, οι πιο πολλές χώρες έχουν εισάγει
πρόσφατα σχέδια πρόληψης και επίσης γι’ αυτά υπάρχουνε περιορισμένα
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στοιχεία εκθέσεων, ραπορταρίσματος και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη
ετερογένεια: αν θέτουνε στόχους ποιοτικούς ή ποσοτικούς, εμείς πιστεύουμε
ότι μετράν τα πάντα, εντέλει δεν μετράν τα πάντα, μάλλον μετράν τα πάντα
αλλά δεν έχουνε στόχο ποσοτικό για τα πάντα, ποια ρεύματα επιλέγουνε και
ούτω καθεξής.
Είμαστε τώρα στη φάση που έδειξε πριν η κα Ζερβού, στη φάση
του παραδοτέου 4α το οποίο έχει υποβληθεί. Σαν δουλειά ξεκινήσαμε με την
ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, όπου είχε τρία κυρίως σκέλη. Το ένα ήταν
η καταγραφή, η αποτίμηση των ποσοτήτων και ποιοτήτων των αποβλήτων
που παράγονται στη χώρα, δεν αφορά μόνο τα αστικά απόβλητα, αφορά όλα
τα απόβλητα. Εκεί πέρα ως βάση χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία του εθνικού
σχεδιασμού που είναι μια μελέτη που είχε προηγηθεί από εμάς χρονικά και
εκπονείται παράλληλα.
Το δεύτερο σκέλος της υφιστάμενης κατάστασης αφορούσε την
καταγραφή

των

κύριων

παραγωγικών

δραστηριοτήτων

της

χώρας:

βιομηχανία, τουρισμός, εμπόριο και ούτω καθεξής με ποσοτικούς δείκτες και
το τρίτο αφορούσε την καταγραφή των κυριότερων δράσεων που έχουν
αναπτυχθεί στη χώρα σε επίπεδο πρόληψης.
Στη φάση 2 ήταν ο ορισμός προτεραιοτήτων και στόχων.
Επιλέξαμε δηλαδή πού θα στοχοθετήσει η χώρα έχοντας σαν αφετηρία όσα
δείξανε προηγουμένως οι δύο προηγούμενες παρουσιάσεις και στη φάση 3α
έχουμε καθορίσει τα μέτρα μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν οι στόχοι της
φάσης 2.
Ήταν επιλογή του ΥΠΕΚΑ εξαρχής και σωστά πιστεύω να
γίνεται σ’ αυτή τη φάση η διαβούλευση γιατί μέσω αυτής θα έχουμε
οριστικοποίηση και των στόχων και των μέτρων ώστε να προχωρήσουμε στη
χάραξη των δράσεων. Αν είχαμε σύνταξη ενός αναλυτικού σχεδίου πρόληψης
και ήταν στο τέλος η διαβούλευση μπορεί μέσω της διαβούλευσης να έπρεπε
να αλλάξουνε στοιχεία και να έχουμε πάρα πολλές μεγάλες παλινδρομήσεις.
Όσον αφορά λοιπόν την υφιστάμενη κατάσταση δεν θα
αναφερθώ σε στοιχεία ποσοτήτων και ποιοτήτων, φαντάζομαι ότι αυτά θα τα
δείξει αργότερα η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδιασμού, ούτε θα αναφερθώ
στα στοιχεία των δραστηριοτήτων που κυρίως η χώρα μας έχει επίδοση,
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όπως είναι ο τουρισμός, η βιομηχανία κλπ., θα μείνω στην καταγραφή που
κάναμε σε επίπεδο χώρας.
Κάναμε μία πάρα πολύ εκτεταμένη αναζήτηση, εξαντλητική δεν
μπορώ να είναι ποτέ γιατί υπάρχουνε πάρα πολλές μεμονωμένες τοπικές
δράσεις πρόληψης που δεν τις ξέρει κανείς, παρά ταύτα έχουμε κυρίως τις
δράσεις τις κατηγοριοποιημένες όπως τις βλέπουμε στον πίνακα.
Δηλαδή

καταρχάς

έχουμε

κάποιες

δράσεις

οι

οποίες

χρηματοδοτούνται απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από το πρόγραμμα
LIFE αλλά και ορισμένα άλλα προγράμματα, ενδεικτικά βλέπουμε κάποιες
στον πίνακα, δεν είναι μόνο αυτές βέβαια, έχουμε δράσεις που έχουν
αναπτυχθεί από εταιρείες, όπως είναι το CARREFOUR, ο ΤΙΤΑΝΑΣ
τσιμεντοβιομηχανία, η COSMOTE και ούτω καθεξής, έχουμε δράσεις από Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, Σωματεία και Εθελοντικές Οργανώσεις, όπως για
παράδειγμα τα αχρησιμοποίητα φάρμακα ή για παράδειγμα τα υπολείμματα
κέτερινγκ για φιλανθρωπικούς σκοπούς, έχουμε ανταλλαγή αγαθών για
επαναχρησιμοποίηση,

για

παράδειγμα

εδώ

πέρα

έχουμε

διάφορες

ηλεκτρονικές πλατφόρμες ανταλλαγής αγαθών αλλά όχι μόνο ηλεκτρονικές.
Έχουμε πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Εδώ πέρα απλώς
καταγράψαμε ότι υπάρχει ως θεσμός γιατί δεν υπάρχει ως δραστηριότητα
αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, δηλαδή παρότι είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία,
παρότι είναι και υιοθετημένη Ευρωπαϊκή Οδηγία απ’ την Ελλάδα, στην πράξη
δεν υπάρχει στις συμβάσεις περιβαλλοντικό κριτήριο.
Έχουμε ακόμα το κλασικό σύστημα το μειοδοτικό ή στα έργα
μελέτη - κατασκευή στις προμήθειες με τεχνική αξιολόγηση αλλά το αν αυτό εν
τέλει ωφελεί το περιβάλλον ή όχι σε κάποιο βαθμό δεν αξιολογείται πουθενά.
Έχουμε εθελοντικές συμφωνίες σε μερικές απ’ τις οποίες
συμμετέχουν και βιομηχανίες όπως ο ΤΙΤΑΝΑΣ και έχουμε και τα
προγράμματα οικολογικής σήμανσης, το οποίο βέβαια δεν συνδέεται πάντα
με πρόληψη. Πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός ότι μπορεί να έχουμε
κολλέβελινγκ

για

άλλους

λόγους,

για

εξοικονόμηση

ενέργειας

λόγω

ανακύκλωσης, λόγω, λόγω, σε ένα βαθμό όμως συνδέεται και με
προγράμματα πρόληψης.
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Βλέπουμε ότι η χώρα έχει εστιάσει μέχρι τώρα κυρίως σε
απόβλητα χαρτιού, συσκευασίας και βιοαπόβλητα. Αυτά που έχουμε
συνηθίσει να βλέπουμε κυρίως στον όγκο των αστικών στερεών αποβλήτων.
Δευτερευόντως τα απόβλητα κατεδαφίσεων, τα ογκώδη, κυρίως τα έπιπλα,
στα απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού και στα μικρών
ποσοτήτων επικίνδυνα απόβλητα.
Επίσης υπάρχουνε διάφορες δράσεις πρόληψης από τη
βιομηχανία,

κυρίως

αναφερόμαστε

σε

τρόφιμα

και

ποτά

και

σε

τσιμεντοβιομηχανία.
Εδώ πέρα θα επανέλθω στην αρχή σ’ αυτό που είπα, δηλαδή η
πρόληψη είναι κάτι το οποίο διέπει όλες τις φάσεις παραγωγής ενός
προϊόντος και όχι μόνο ενός αποβλήτου. Έτσι λοιπόν δεν έχει να κάνει μόνο
με την συμπεριφορά του καταναλωτή ή με την συμπεριφορά των φορέων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Εάν μια βιομηχανία σχεδιάσει ένα προϊόν το
οποίο έχει ελαφρύτερη συσκευασία, ακόμα και τα ίδια κομμάτια να πουλήσει,
αυτό θα παράγει στο τέλος λιγότερα απόβλητα.
Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο ανάγεται απ’ το σχεδιασμό του
προϊόντος, απ’ τη διακίνησή του και ακολουθεί η κατανάλωσή του και η
απόρριψή του από εμάς.
Βλέπουμε αν κάνουμε μία αποτίμηση ότι οι πιο πολλές δράσεις
είναι σχετικά πρόσφατες, ότι είναι αποσπασματικές και δεν εντάσσονται στο
σχέδιο ενός συντονισμένου σχεδιασμού, θα λέγαμε ότι είναι πιο πολύ
πιλοτικές δράσεις, κάποια προγράμματα που γίνονται για ένα - δύο - τρία
χρόνια και κλείνουν ή κάποιες τοπικές πρωτοβουλίες που δεν παίρνουν
ευρύτερη

έκταση,

συνήθως

δεν

καταγράφουνε,

δεν

υπάρχουν

καταγεγραμμένα τα αποτελέσματά τους, πολλές έχουν παρουσιάσει ιδιαίτερη
απήχηση στο κοινό, κάποιες όμως όχι.
Για παράδειγμα είχε γίνει μια πλατφόρμα ηλεκτρονική για τα
ηλεκτρονικά απόβλητα που είχε κάτω των 20 συμμετοχών, παρότι είναι
μερικά χρόνια στο διαδίκτυο αναρτημένη, ορισμένες σχετίζονται με καινοτομία
κυρίως σε ό,τι αφορά το βιομηχανικό τομέα, τα οφέλη είναι σε πολλές
περιβαλλοντικά και οικονομικά όχι πάντα εύκολα αποτιμήσιμα βέβαια και
ορισμένες παρουσιάζουνε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα και κυρίως στη χώρα
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μας έχουμε εστιάσει στα δύο παρακάτω: στην πρόθεση της οικιακής
κομποστοποίησης όσον αφορά διαχείριση αποβλήτων και στην ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση κοινού.
Μετά λοιπόν την ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης έγινε και μία
επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας την οποία ανέλυσε αρκετά αναλυτικά πριν
η κα Kjaer, οπότε δεν την επαναλαμβάνω εγώ σ’ αυτές τις διαφάνειες για να
γλυτώσουμε και λίγο χρόνο, παρόλα αυτά πατώντας πάνω στην υφιστάμενη
βιβλιογραφία, πατώντας πάνω στην διεθνή εμπειρία από όπου φαίνεται,
όπως βλέπουμε, ότι οι πιο πολλές χώρες δεν έχουν θέσει τόσους ποσοτικούς
αλλά ποιοτικούς, πατώντας πάνω στην υφιστάμενη διαχείριση της χώρας,
σχετιζόμενοι και με το τι κάνουμε μέχρι σήμερα από πρόληψη, τι είχε μέχρι
τώρα απήχηση στο κοινό, αλλά και με το ποιοι είναι οι κύριοι τομείς
ενδιαφέροντος και λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας τις παράλληλες πολιτικές που
ανέφερε πριν η κα Ζερβού, τα διαθέσιμα στοιχεία ποσοτήτων της χώρας τα
οποία έχουν υποστεί μία σημαντική αλλοίωση λόγω της κρίσης που
διανύουμε και τις κατευθύνσεις των υπηρεσιών σε διάφορες διαβουλεύσεις
που έλαβαν χώρα, δομήσαμε το δικό μας σχέδιο πρόληψης.
Βλέπουμε

διάφορες

χώρες

που

έχουν

θεσπίσει

σχέδια

πρόληψης απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε πριν η κα Kjaer ότι είναι
περίπου 20 σήμερα, έχουμε πρακτικά περίπου 25 και κάτι παραπάνω σχέδια
πρόληψης γιατί μερικές χώρες όπως η Αγγλία έχει Σκωτία, Ουαλία, το ίδιο
κάνει και η Ισπανία, το ίδιο κάνει και το Βέλγιο με την Φλάνδρα και τις
Βρυξέλλες, έχουν παραπάνω από ένα σχέδιο πρόληψης.
Βλέπουμε ότι κάποιες χώρες έτρεξαν. Οι πιο πολλές χώρες
επικαιροποίησαν τα σχέδιά τους στο τέλος του ’13, υπολείπονται περίπου 15
σχέδια ακόμα, πολλές απ’ αυτές είχανε προϊσχύον σχέδιο πρόληψης αλλά δεν
ήταν σύμφωνο με τις ιεραρχήσεις της Οδηγίας 2008 98.
Σ’ αυτό τον πίνακα βλέπουμε από τις περίπου 11 - 12 χώρες
που έχουμε επιλέξει, γιατί ήτανε οι χώρες που είχανε πιο πολλά δημοσιευμένα
στοιχεία μέχρι το Νοέμβριο - Δεκέμβριο, όπως είπε και η κα Kjaer τώρα
αποκωδικοποιούνται οι χώρες που τα θέσπισαν στο τέλος του χρόνου,
βλέπουμε ότι οι πιο πολλές χώρες έχουνε στόχους ποιοτικούς και όχι
ποσοτικούς.
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Με εξαίρεση το Βέλγιο που έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση σε
ποσοτικούς στόχους αλλά ειρήσθω εν παρόδω έχει και σημαντικά
προβλήματα πλέον, διαπιστώνει σημαντικά προβλήματα στο να μετρήσει
αυτά τα οποία έχει προβλέψει ότι θα μετράει, οι πιο πολλές χώρες, ακόμα και
με παράδοση στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, όπως είναι η Αυστρία,
όπως είναι η Γερμανία, εσχάτως η Αγγλία, έχουν επιλέξει σχεδόν
αποκλειστικά ποιοτικούς στόχους.
Γι’ αυτό και εμείς λαμβάνοντας υπόψη και την προϊστορία της
χώρας μας αλλά και τις επιδόσεις που έχουμε μέχρι τώρα και το πόσα
αξιόπιστα στοιχεία διαθέτουμε για να καταγράφουμε και να ελέγχουμε την
πρόοδό μας, προτείναμε και επιλέξαμε να μην έχουμε σε πρώτη φάση
ποσοτικούς στόχους.
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μη μετρήσιμους στόχους. Θα
παρακολουθείται η παραγωγή των αποβλήτων αλλά δεν έχουμε ένα στόχο
που πρέπει να πιάσουμε το 2020.
Σημειωτέον κάποιες χώρες έκαναν και πάρα πολύ ατυχείς
επιλογές, δηλαδή μία χώρα η οποία σαν την Ισπανία εν μέσω κρίσης βάζει
στοίχημα στον εαυτό της το 2020 θα έχει απόβλητα λιγότερα από το ’10, που
το ’10 όμως ήταν πάρα πολύ μειωμένα, ενδέχεται να μην τα πιάσει. Βέβαια
άλλες χώρες δουλεύουνε με άλλους δείκτες. Δουλεύουνε με το ΑΕΠ,
δουλεύουνε με το ΑΠΑ, την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και ούτω καθεξής
αλλά είναι μία επιλογή δεύτερη το τι δείκτες θα πάρει κανείς για να υλοποιήσει
τους στόχους.
Επίσης επιλέξαμε γιατί υπήρχε και το δίλημμα εάν πας μέσω
ρευμάτων ή αν πηγαίνεις μέσω παραγωγών. Δηλαδή έχουμε διάφορα
ρεύματα αποβλήτων, για παράδειγμα οικιακά, βιομηχανικά, επικίνδυνα κτλ.
και έχουμε και διάφορους τομείς δραστηριότητας: τουρισμός, βιομηχανία,
εμπόριο κλπ.
Οι πιο πολλές χώρες με εξαίρεση ίσως λίγο την Αγγλία και λίγες
άλλες περιπτώσεις έχουνε πάει μέσω ρευμάτων. Δηλαδή οι στόχοι τους είναι
τα ρεύματα και έρχονται μετά μέσω των μέτρων και των δράσεων, κάνουνε
σχέδια πρόληψης στον τουρισμό για παράδειγμα ή στη βιομηχανία αλλά δεν
τα έχουνε θέσει ως στόχο. Είναι σχέδια τα οποία έρχονται να υλοποιήσουν τα
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μέτρα που έχουνε βάλει σαν ρεύματα. Οπότε και εμείς επιλέξαμε αυτή την
πολιτική που είναι σχεδόν καθολική αυτή τη στιγμή στις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιλέξαμε από τα ρεύματα που είδαμε πριν, είδαμε πριν
περίπου 10 ρεύματα που κυρίως αφορούνε τα προγράμματα πρόληψης μέχρι
στιγμής: απόβλητα τροφίμων και οργανικά, όπως βλέπουμε εδώ πέρα,
απόβλητα κατεδάφισης και εκσκαφών, επικίνδυνα απόβλητα, τα οικιακά
αστικά απόβλητα, τα ΑΣΑ, χαρτί, απορρίμματα συσκευασίας, ηλεκτρονικά
απόβλητα και μπαταρίες, αυτά ραπορτάρονται μαζί ας μην είναι κοινό
απόβλητο, βιομηχανικά απόβλητα, ογκώδη απορρίμματα και άλλα, στα άλλα
έχουμε σε άλλες χώρες υφάσματα, σε άλλες χώρες παιχνίδια, σε άλλες χώρες
πετρελαιοειδή, σε άλλες χώρες νοσοκομειακά, είναι όμως πάρα πολύ
διεσπαρμένη η έννοια αυτού του άλλα, οπότε έχουμε κυρίως, βλέπουμε ένα δύο - τρία - τέσσερα - πέντε - έξι - εφτά - οκτώ - εννέα ρεύματα από τα οποία
επιλέγουμε ποια θα αποκλείσουμε.
Λίγες φορές έχουμε επιδοθεί σε όλα, θα λέγαμε ότι μόνο το
Βέλγιο και η Αγγλία έχει επιδοθεί σε όλα, που το ψήφισε τον Δεκέμβριο του
’13 η Αγγλία, οπότε σαν πρώτη επιλογή μας επιλέχθηκε να μην μπούνε σαν
στόχος τα γεωργικά απόβλητα, παρότι είμαστε μία γεωργική χώρα.
Ο λόγος είναι ότι μόνο μια χώρα μέχρι πρότινος είχε σχέδιο
πρόληψης για τα γεωργικά απόβλητα, η Ιρλανδία και εσχάτως μπήκε και η
Γερμανία, παρόλα αυτά αν το διαβάσει κανείς δεν είναι σχέδιο πρόληψης τόσο
πολύ, είναι πιο πολύ καλές πρακτικές για να κάνει καλή διαχείριση και με
αερόβια και με αναερόβια κομποστοποίηση κλπ., οπότε διεθνώς δεν έχει
επιλεγεί, θα ήτανε αρκετά επίφοβο να πειραματιστούμε εμείς ως χώρα πρώτη
σ’ αυτό.
Επίσης δεν μπήκε ως στόχος τα βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό
επειδή οι τάσεις παραγωγής επηρεάζονται και από πάρα πολλές άλλες
παραμέτρους, ιδίως σε μία χώρα η οποία είναι υπό κρίση είναι προβληματικό
να θεσπίσει ένα τέτοιο στόχο, επηρεάζονται πάρα πολύ και από τις
εισαγωγές, ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολα ποσοτικοποιημένος δείκτης.
Επίσης η χώρα μας δεν έχει αυτή τη στιγμή αξιόπιστα στοιχεία
καταγραφών, αν διαβάσει κανείς τα δεδομένα του Εθνικού Σχεδιασμού
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διαπιστώνει ότι γίνονται πάρα πολλές εκτιμήσεις, ακριβώς επειδή δεν έχουμε
πάρα πολύ αξιόπιστα δεδομένα. Έχοντας μία αφετηρία λοιπόν αναξιόπιστη
δεν μπορείς να καταλήξεις στο τέλος να έχεις καλά συγκριτικά αποτελέσματα.
Επίσης δεν καθορίστηκαν σαν μέτρα…
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύριε Τσομπανίδη με συγχωρείτε αλλά πρέπει λίγο να
συντομεύετε γιατί ο χρόνος…
Χρ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ: Θα προσπαθήσω. Δεν μπήκαν ως στόχο τα απόβλητα
κατεδαφίσεων κυρίως επειδή αυτά είναι απόβλητα που δίνουνε το
αποτύπωμά τους σε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια χρόνου. Δηλαδή κάτι που
κτίζεται σήμερα γκρεμίζεται το 2030 - 2040 οπότε είναι ένας στόχος ο οποίος
είναι δύσκολο να δεις αν αποδίδει η πολιτική σου ή όχι.
Και επίσης δεν μπήκαν στόχος τα επικίνδυνα απόβλητα επειδή
και μικρές ποσότητες παράγει η χώρα, αν δείτε αργότερα τα δεδομένα του
Εθνικού Σχεδιασμού είναι κάτω από το 1%, περίπου 0.7% των συνολικών
αποβλήτων της χώρας και επίσης επειδή θα υπάρξουνε μέτρα για της μικρής
περιεκτικότητας επικίνδυνα απόβλητα αυτό θα αυξήσουμε ξαφνικά την εικόνα
που έχουμε για τη χώρα ενώ δεν είναι η πραγματική.
Επιλέχτηκε, αν και υπήρξε ένας προβληματισμός σ’ αυτό, τα
αστικά στερεά απόβλητα σαν σύνολο να μην είναι στόχος. Παρόλα αυτά
πήραμε σαν στόχο τα τρία υπορεύματά τους, απόβλητα τροφίμων, χαρτί και
υλικά συσκευασίας, κυρίως επειδή αυτά είναι τα τρία ρεύματα στα οποία
υπάρχουν και οι διεθνείς υποχρεώσεις.
Υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις σε σχέση με την ανακύκλωση
και την επαναχρησιμοποίηση και γι’ αυτό επιλέχτηκαν αυτά τα ρεύματα για τα
οποία έχουμε και πιο πολύ πλούσια εμπειρία.
Σ’ αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε για το κάθε απόβλητο ποιοι είναι
οι κύριοι τομείς στους οποίους κανείς δίνει βάση, για τα τρόφιμα από το πώς
συμπεριφέρονται οι παραγωγοί, οι εταιρείες εστίασης έως και ο καταναλωτής
το πώς μαγειρεύει σπίτι του όμως, όχι τι κάνει τα απόβλητά του, σαν
γεωγραφική κλίμακα επιλέχθηκε για όλα τα απόβλητα ότι θα είναι εθνική αλλά
θα ξεκινήσει κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα και σαν στόχοι οι πρώτοι
στόχοι έχουν θεσπιστεί για το 2020.
58

ΗΜΕΡΙΔΑ – 10/2/2014

Με βάση την Οδηγία και τις διαφάνειες που είδαμε και πριν
υπάρχουνε τρεις φάσεις στη ζωή ενός προϊόντος που μπορεί κανείς να
ασχοληθεί με την πρόληψη. Το πρώτο είναι σε επίπεδο πολιτικής και
σχεδιασμού, όχι του προϊόντος, σχεδιασμού της πολιτικής. Το δεύτερο είναι
στο επίπεδο του σχεδιασμού της παραγωγής και διανομής του προϊόντος και
το τρίτο είναι στη φάση της χρήσης και κατανάλωσης.
Αφού λοιπόν στα προηγούμενα είχαμε θεσπίσει, είχαμε
προτείνει, είχαμε επιλέξει τα ρεύματα τα οποία θα είναι οι στόχοι για την χώρα,
ήρθαμε λοιπόν στο επόμενο παραδοτέο, αυτό που λέμε 4α να δούμε τα μέτρα
μέσω των οποίων θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους.
Έχουμε λοιπόν μερικά μέτρα ευρύτερης θεσμικής φύσεως τα
οποία είναι οριζόντια. Αυτό λοιπόν είναι να γίνουνε σχέδια πρόληψης σε
επίπεδο περιφέρειας ή ακόμα και ΟΤΑ. Να αναπτυχθούν σχέδια πρόληψης
για τους κύριους τομείς της χώρας όπως είναι τουρισμός, εμπόριο, βιομηχανία
και ούτω καθεξής.
Να ενεργοποιηθούν οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις στη χώρα
μας, να μπούνε διάφορα οικονομικά κίνητρα ή αντικίνητρα. Όπως έδειξε πριν
η κα Kjaer, δεν είναι η κρατούσα κατάσταση αυτή, μπορούν να μας
βοηθήσουνε πάρα πολύ, δηλαδή μέτρα του πληρώνω όσο πετάω βοηθάνε
και την πρόληψη και την ανακύκλωση, μέτρα του να πληρώνει κανείς την
τσάντα στο σούπερ μάρκετ επίσης συντείνουνε σ’ αυτό και επίσης να
προωθηθούνε τα κέντρα επισκευής, αναβάθμισης διαφόρων υλικών, όπως
έπιπλα, όπως ηλεκτρονικά απόβλητα για επαναχρησιμοποίηση.
Δεν θα μπω αναλυτικά στο να δείξω το κάθε μέτρο για κάθε
τόπο γιατί θα υπερβώ πάρα πολύ το χρόνο, πιστεύω ότι υπήρχε και ένα μήνα
περίπου σε διαβούλευση στο site, το έχετε διαβάσει οι περισσότεροι, παρόλα
αυτά μπήκαμε με βάση αυτές τις τρεις φάσεις του προϊόντος και επιλέξαμε σε
ποιο κυρίως τομέα αυτής της φάσης πρέπει να δώσει έμφαση η χώρα και θα
καταλήξω με δύο θέματα τα οποία είναι προς συζήτηση, ακόμα τουλάχιστον
μεταξύ ημών του ΥΠΕΚΑ και των φορέων διαβούλευσης.
Το ένα θέμα είναι εάν η οικιακή κομποστοποίηση θεωρείται ή όχι
πρόληψη. Με βάση τον οδηγό που σήμερα ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το
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μοναδικό που έχει καταρτιστεί για να καθοδηγεί τα κράτη μέλη, θεωρείται η
οικιακή κομποστοποίηση πρόληψη.
Με βάση τη διαφαινόμενη τάση της Ευρωπαϊκής Ένωση δεν θα
θεωρείται πρόληψη. Θεωρείται, υπερισχύει μάλλον η άποψη ότι έχεις παράγει
ήδη το απόβλητο και κατόπιν το διαχειρίζεσαι. Βέβαια υπάρχει ισχυρότατο
επιχείρημα ότι το απόβλητο αυτό είναι εσωτερικό, δεν το βγάζεις τελικά στο
δρόμο, δεν το παίρνει ο φορέας, εσύ το κάνεις κάτι αξιοποιήσιμο.
Εμείς μέχρι στιγμής το έχουμε συμπεριλάβει στις δράσεις μας,
είναι σημαντικό να καταλήξουμε στο τι θα συμβεί τελικά στη χώρα, διότι εάν
αυτό θεωρηθεί πρόληψη δεν θα μετράει στο 50% της επαναχρησιμοποίησης
και ανακύκλωσης που είναι στόχος του εθνικού σχεδιασμού για το 2020.
Μάλλον συγνώμη το ανάποδο, αν δεν θεωρηθεί πρόληψη θα μετράει στο
εθνικό στόχο του 50% αλλά δεν θα μετράει στα σχέδια πρόληψης. Εάν
θεωρηθεί πρόληψη δεν θα μετράει στο 50%.
Η τάση είναι οι πιο πολλές νότιες χώρες να το θεωρούν
πρόληψη γιατί έχουνε πολλά οργανικά και έχουνε και ανάγκες σε οργανικά
υλικά για τις καλλιέργειές τους, όπως και βόρειες χώρες, όπως είναι η
Ολλανδία ή η Φλαμανδία που έχουνε πολλές καλλιέργειες και θέλουνε
οργανικό.
Οι πιο πολλές βόρειες χώρες όμως δεν το θεωρούν, άλλες το
αφήνουν σιωπηρά να εννοηθεί, άλλες το λένε και ρητά. Ας πούμε η Αυστρία
λέει ρητά δεν το θεωρώ πρόληψη γι’ αυτό και γι’ αυτό το λόγο.
Εξίσου εννοιολογικό θέμα προβληματισμού είναι αν τα κέντρα
επισκευών για επαναχρησιμοποίηση αποτελούνε πρόληψη ή όχι. Επίσης
στον οδηγό που σήμερα υπάρχει υπάγονται στις δράσεις πρόληψης που
κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει, κατά μία έννοια εάν βγάλουν απόβλητα στο
δρόμο ή αν πετάξουν σ’ ένα πράσινο σημείο ένα έπιπλο και μετά
επισκευαστεί αυτό είναι ήδη απόβλητο, άρα έχει ακολουθήσει τη φάση της
απόρριψής του, γι’ αυτό σε διάφορες χώρες, όπως η Αγγλία, υπήρξε πολύς
προβληματισμός για παράδειγμα να υπάρχουν στα πράσινα σημεία
εκπρόσωποι των ΣΕΔΑ, των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, ώστε
κάτι που πηγαίνει εκεί πέρα πριν απορριφθεί στον κοινό κάδο να το παίρνει
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κανείς και να το θεωρήσει πρόληψη. Άπαξ και απορριφθεί στον κοινό κάδο να
μην θεωρείται πρόληψη.
Αυτά

ακόμα

δεν έχουνε

λυθεί

σε

ευρωπαϊκό

επίπεδο,

επαναλαμβάνω ο οδηγός τα συμπεριλαμβάνει στην πρόληψη, αλλά οι
διάφορες χώρες τα υιοθετούνε διαφορετικά.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω να πρόλαβα να
δώσω ένα στίγμα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσομπανίδη. Ο επόμενος ομιλητής είναι
ο κ. Julius Langendorff.
J. LANGENDORFF: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και γεια σας σε όλους.
Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, που βρίσκομαι εδώ με Έλληνες και μη
Έλληνες συναδέλφους και έχω την ευκαιρία να συμμετέχω σ’ αυτή την πολύ
ενδιαφέρουσα διαδικασία.
Μου ζητήθηκε να σας μιλήσω για τα ουσιώδη στοιχεία του
σχεδιασμού πρόληψης παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. Ενδεχομένως
θα επαναλάβω κάποια πράγματα, ήδη ειπώθηκαν σήμερα το πρωί, αλλά θα
εστιάσω σε οκτώ βασικά μηνύματα ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι θέλω να
σας πω.
Το πρώτο μήνυμα: είναι πόρος τα απόβλητα και ως τέτοιος θα
πρέπει να θεωρείται και να εκτιμάται. Βεβαίως υπάρχει ένας περιβαλλοντικός
στόχος, ένας στόχος υγείας, αλλά τελικά πάντα θα πρέπει να τα θεωρούμε
πόρο.
Δεν υπάρχει απόβλητο. Τα απόβλητα είναι ανύπαρκτα. Αυτό
είναι το μότο μιας εταιρείας από την Ολλανδία η οποία ακριβώς έχει αρπάξει
αυτή την ευκαιρία και έχει στηθεί πάνω σ’ αυτό το concept. Δισεκατομμύρια
τόνοι απόβλητα τα οποία δυστυχώς καταλήγουνε σε χωματερές, σε ΧΥΤΑ. Με
άλλα λόγια θάβουμε ένα τεράστιο πλούτο. 40% στις Ηνωμένες Πολιτείες
ακόμα έχει αυτή την τύχη.
Λοιπόν το πρώτο μου μήνυμα είναι αλλάξτε το όραμά σας και
ξεκινήστε να θεωρείτε τις πολιτικές που αφορούν τα απόβλητα ως πολιτικές
που αφορούν ένα πόρο.
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Το δεύτερο μήνυμα: κάνοντας αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε
πολλές οικονομικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας. Είναι σαφές ότι με την απλή
εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να
δημιουργηθούν 400 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και να υπάρξουν 42 δισεκατομμύρια προστιθέμενη αξία για όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τεράστια νούμερα, ήδη η νομοθεσία υπάρχει,
φανταστείτε λοιπόν τι αλλαγή θα γινότανε. Πολλές θέσεις εργασίας θα
προέκυπταν στην ανακύκλωση, στο διαχωρισμό, εργασίες που είναι έντασης
εργασίας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Από την άλλη τώρα πλευρά υπάρχουνε και οι πολιτικές για τα
κακά απόβλητα. Με άλλα λόγια θα πρέπει να διαχειριστούμε υλικά τα οποία
είναι βλαβερά για το περιβάλλον, για την υγεία, μπορούν να προκαλέσουν
προβλήματα στον τουρισμό και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε.
Το τρίτο μου μήνυμα: για να γίνει μια σωστή πολιτική θα πρέπει
να δώσουμε προτεραιότητες και να ιεραρχήσουμε τα πράγματα. Το θέμα δεν
είναι τι κάνουμε, πώς το κάνουμε. Πρώτα θα πρέπει να δούμε την πρόληψη,
μετά να περάσουμε στη συλλογή, στην ιεράρχηση, στην αξιολόγηση και τέλος
να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές απόθεσης αποβλήτων.
Υπάρχουνε διάφοροι στόχοι δεσμευτικοί, ποσοτικοί, 50% για
παράδειγμα επανάχρησης και επανακύκλωσης μέχρι το 2020 για τα δημοτικά
απόβλητα ή ανάκτηση ηξ ποσοστού πάλι μέχρι το 2020, η μετατροπή των
χωματερών 65% στόχος, πάλι μέχρι το 2020 και φυσικά όμοιοι στόχοι για όλα
τα απόβλητα, μέχρι και τα προϊόντα τυποποίησης κτλ. Ακούσαμε σήμερα το
πρωί ότι υπάρχει μία σκέψη να αυξηθούν αυτοί οι στόχοι.
Το τέταρτό μου μήνυμα και ενδεχομένως το σημαντικότερο: αν
θέλετε να το πετύχετε αυτό θα πρέπει να έχετε διαλογή στην πηγή. Δεν
μπορεί να έχετε καλής ποιότητας ανακύκλωση αν δεν επιτευχθεί πρώτα η
διαλογή και αυτά υπάρχουν ήδη μέσα σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες, είναι
υποχρεώσεις τις οποίες κάθε χώρα θα πρέπει να τις καλύπτει μέχρι το 2015,
δημιουργώντας μέτρα διαχωρισμού στην πηγή των πλαστικών και άλλων
υλικών.
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Αυτό είναι κρίσιμο. Αν δούμε ποιες χώρες φέρνουν καλά
αποτελέσματα στην Ευρώπη όλες έχουνε καλά συστήματα διαλογής στην
πηγή. Αν δεν το κάνετε αυτό δεν θα καταφέρετε να πετύχετε κανένα στόχο.
Βεβαίως υπάρχουνε και άλλα εργαλεία: οικονομικά εργαλεία,
κίνητρα, απόδοσης ευθυνών κτλ. ώστε όλα να γίνονται με διαφάνεια και
αποτελεσματικότητα, υπάρχει η αρχή «ο μολύνων πληρώνει» κτλ.
Το πέμπτο μου τώρα μήνυμα: τα προγράμματα πρόληψης
αποβλήτων είναι σημαντικά βήματα αν θέλουμε να ανοίξουμε μια καινούργια
σελίδα, να αφήσουμε το παρελθόν πίσω μας. Αυτή είναι μια ευκαιρία να
ξεκινήσουμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά.
Υπάρχει μία αίσθηση επείγοντος πλέον. Θα πρέπει τώρα να
ξεκινήσουμε να κάνουμε όλοι τα πράγματα διαφορετικά και να εφαρμόσουμε
προγράμματα τα οποία ήδη υπάρχουν. Αυτό θα πρέπει να γίνει όχι μόνο
λόγω των πολιτικών που είμαστε αναγκασμένοι να υιοθετήσουμε αλλά αυτή
τη στιγμή υπάρχουν και τα χρήματα από τα Ταμεία Συνοχής, από Ευρωπαϊκά
Ταμεία, συνεπώς στο παρελθόν ήταν πολύ πιο δύσκολο να κάνουμε χρήση
αυτών των χρηματοοικονομικών εργαλείων για αυτό το σκοπό, τώρα όμως
πια έχει λυθεί το ζήτημα αυτό.
Έκτο: να αλλάξουμε την ιεράρχησή μας. Κάποιοι ήδη μίλησαν
για ιεράρχηση από πάνω προς τα κάτω. Να θυμίσω όμως, στην Ελλάδα η
ανακύκλωση είναι πολύ χαμηλά, μόνο 20% αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, θα
πρέπει να ανατρέψετε αυτή την κατάσταση. Τα κράτη τα ευρωπαϊκά, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, που τυπικά συνήθως είναι κάτω από 5% το απόβλητο
που καταλήγει σε ταφή και έχουν πάρα πολύ υψηλά επίπεδα ανακύκλωσης.
Αν λοιπόν συγκρίνουμε αυτή την κατάσταση με την εικόνα της
Ελλάδας και γυρίσουμε 20-30 χρόνια πίσω, θα δούμε ότι η Γερμανία, η
Ολλανδία, το Βέλγιο ήταν σε παρόμοια κατάσταση, αλλά κατάφεραν να
ανατρέψουν αυτή την κατάσταση μέσα σε 10-15 χρόνια.
Συνεπώς, τα πράγματα δεν είναι τόσο στατικά. Δεν είναι τόσο
δύσκολο να αλλάξετε την κατάσταση. Την προηγούμενη εβδομάδα, μιλούσα
με έναν εκπρόσωπο της Εσθονίας και αυτοί κατάφεραν να μειώσουν
σημαντικά τον όγκο των αποβλήτων που καταλήγει στις χωματερές.
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Έβδομο μήνυμα. Είστε μόνοι σας σε αυτήν την προσπάθεια;
Όχι. Να σας θυμίσω τους εκπροσώπους από την Ιταλία, Βέλγιο, Εσθονία, που
βρέθηκαν μαζί σας στο πλαίσιο της συνάντησης με την Επιτροπή, έγινε
ανταλλαγή εμπειριών, υπήρξε κι ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης και
δημιουργήθηκε και ένας οδικός χάρτης σχετικά με τον τρόπο που θα
μπορούσε η κατάσταση στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες βεβαίως να
βελτιωθεί.
Και το όγδοο μήνυμα αφορά ακριβώς ότι όλοι μπορούμε να
μάθουμε από την εμπειρία των άλλων. Υπάρχουν κι άλλες χώρες που είναι σε
παρόμοια κατάσταση, ωστόσο όχι τόσο δραματική όσο της Ελλάδας, αλλά σε
κάθε περίπτωση κατάφεραν να βγουν από αυτή τη νοσηρή πραγματικότητα.
Εσείς μπορείτε να μελετήσετε, να δείτε αυτά τα παραδείγματα και να
προχωρήσετε μπροστά. Μπορείτε να εξετάσετε τον βαθμό που μπορείτε να
βασιστείτε σε μηχανική επεξεργασία αποβλήτων και άλλα εργαλεία τα οποία
υπάρχουν, να δείτε πώς μπορείτε να προχωρήσετε με την ανακύκλωση και σε
ένα εύρος χρόνου να πετύχετε τον στόχο σας.
Επίσης, βάλτε ενδιάμεσους στόχους στα σχέδιά σας, ώστε να
διασφαλίσετε ότι κατακτάτε βαθμιαία τα βήματα που θα σας οδηγήσουν στην
επόμενη δεκαετία να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.
Και τέλος, είναι πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε σήμερα το πρωί
ήδη, να λάβετε υπόψη σας την εξέλιξη των πολιτικών, διότι αυτή τη στιγμή
αναθεωρείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να
πάει πέρα από το κεκτημένο του παρόντος προγράμματος δράσης, να δούμε
τι θα συμβεί από το 2020 μέχρι το 2030. Μιλάμε για ανακύκλωση του 75%,
της εξαφάνισης των χωματερών. Αυτά θα πρέπει να τα θυμόσαστε πάντοτε.
Είναι σημαντικό να δείτε δηλαδή και πέραν του ορίζοντος του
2020. Και να φανταστείτε τι θα μπορούσατε να κάνετε με τις νομοθετικές
προτάσεις που θα υποβληθούν φέτος για τη χρονική περίοδο ’20-’30.
Ως συμπέρασμα, καταρχήν αυτά τα σχέδια που αναπτύσσετε
και τα προγράμματα είναι όντως κρίσιμα, διότι μπορούν να ορίσουν μια
αλλαγή σημαντική στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τις πολιτικές και στον
τρόπο τον ίδιο που διαχειρίζεστε τα απόβλητα. Πράγματι, όλοι παραδέχεστε
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ότι πρέπει να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά. Τα λόγια είναι καλά και τώρα
είναι η ώρα για να αναλάβετε δράση.
Για να γίνει αυτό, χρειάζεται αυστηρή εφαρμογή των όσων
ισχύουν και επανέρχομαι και τονίζω τη διαλογή στην πηγή και τη συλλογή.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ συζητούσαμε με συναδέλφους στις
Βρυξέλλες, μου είπαν: «Αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρεις στην Ελλάδα».
Και στη συνέχεια να δείτε και να συνεκτιμήσετε την οικονομική πρόκληση που
είναι για όλους σας αυτή η νέου μοντέλου διαχείριση αποβλήτων. Να
φανταστείτε, να χτίσετε ένα καινούργιο όραμα, να δείτε πόσες νέες θέσεις
εργασίας θα δημιουργηθούν και είμαι βέβαιος ότι με σκληρή δουλειά θα
πετύχουμε όλοι μαζί να φτάσετε στο αποτέλεσμά σας μέσα στην επόμενη
περίοδο.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Langendorff για την παρέμβασή σας. Ο
κύριος Μαχαίρας έχει τον λόγο.
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Καλημέρα σας.
Η σημερινή συνάντησή μας εντάσσεται, όπως προαναφέρθηκε
και προηγούμενα, στα πλαίσια της διαβούλευσης για την αναθεώρηση του
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και όλα τα συμπεράσματα που θα
προκύψουν θα ληφθούν υπόψη και θα αξιοποιηθούν στο τελικό παραδοτέο
που θα έχουμε.
Η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
είναι υποχρέωση από τον νόμο 4042 που ενσωμάτωσε την Οδηγία-Πλαίσιο
για τα απόβλητα, τη 2008/98 και συγκεκριμένα από τα άρθρα 22 και 35.
Έπρεπε ήδη να έχει γίνει η αναθεώρηση του εθνικού σχεδιασμού, αλλά
υπήρξε μια καθυστέρηση στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/98, ενώ είχαμε
την υποχρέωση να την ενσωματώσουμε στο εθνικό μας Δίκαιο τον Δεκέμβριο
του 2010. Αυτό έγινε κατορθωτό τον Φλεβάρη του ’12 και επομένως όπως
καταλαβαίνετε υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων.
Να δούμε λίγο το ιστορικό για αυτό το έργο. Συντάξαμε τις
προδιαγραφές για την ανάθεση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
στις αρχές του 2011 και το έργο είχε ανάδοχο τον Ιούλιο του 2012. Η
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σύμβαση έγινε στις 24/9/12, συστάθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου. Η έναρξη του έργου ξεκίνησε στις 17/10/12. Το πρώτο
παραδοτέο του έργου, που ήταν η μεθοδολογία εκπόνησης, έγινε στις
17/1/13. Η παραλαβή του δεύτερου παραδοτέου που αφορά την υφιστάμενη
κατάσταση έγινε στις 25/6/2013. Στη συνέχεια, ακολούθησε η προσωρινή
παραλαβή του τρίτου παραδοτέου που αφορά τις πολιτικές και το νομοθετικό
πλαίσιο που θα εξυπηρετήσει τον νέο ΕΔΔΕ και καθορισμός στόχων, στις
15/11/2013, το οποίο ήταν έτοιμο για διαβούλευση και η υποβολή του
τέταρτου παραδοτέου, που έγινε 20/1/2014 και το οποίο αναρτήθηκε στη
διαβούλευση.
Τα υπόλοιπα παραδοτέα του έργου θα τα δούμε τώρα.
Πιστεύουμε ότι το τρίτο και το τέταρτο παραδοτέο που δεν έχουν παραληφθεί
τελικά ακόμα θα μπορέσουμε να τα παραλάβουμε τέλος Φλεβάρη. Μέχρι το
τέλος Αυγούστου, θα πρέπει να έχουν παραληφθεί όλα τα υπόλοιπα
παραδοτέα του έργου, που είναι το πέμπτο, που αφορά τα σχέδια δράσης και
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Το έκτο παραδοτέο που έχει τα γεωγραφικά
δεδομένα, χάρτες, βάσεις δεδομένων. Το έβδομο παραδοτέο που είναι οι
οικονομικοί

πόροι

υλοποίησης

κάθε

σχεδίου

διαχείρισης. Το

όγδοο

παραδοτέο που είναι τα οφέλη από την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων. Και το ένατο παραδοτέο που είναι το κείμενο της
νομοθετικής ρύθμισης του ΕΣΔΑ.
Οι προδιαγραφές που συντάξαμε. Συμφωνήσαμε να κάνουμε το
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων κατά ρεύμα αποβλήτων. Και συνολικά
μελετώνται 18 ρεύματα αποβλήτων. Αυτό προέκυψε, γιατί αν δεν αναλύσεις
κάτι δεν μπορείς να το συνθέσεις, αλλά όχι μόνο γι’ αυτό, αλλά για να
εμφανιστούν και τα διακριτά δίκτυα διαχείρισης του κάθε ρεύματος
αποβλήτων και να αποδοθούν ευθύνες στους παραγωγούς και στους
διαχειριστές αυτών των αποβλήτων.
Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, μελετώνται 18 ρεύματα αποβλήτων.
Μερικά από τα οποία δεν είναι και μέσα στην υποχρέωση της Οδηγίας
2008/98, όπως είναι τα γεωργοκτηνοτροφικά ή τα εξορυκτικά απόβλητα, αλλά
για λόγους πληρότητας το Εθνικό Σχέδιο πρέπει να έχει και αυτές τις
κατηγορίες των αποβλήτων.
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Ήθελα να πω κάτι. Το δεύτερο παραδοτέο, απ’ ό,τι είδα και στη
διαβούλευση, είναι αδικημένο ως σχόλια και το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ
σημαντικό το δεύτερο παραδοτέο που αφορά την υφιστάμενη κατάσταση,
γιατί πάνω σε αυτό πατάνε όλα τα επόμενα παραδοτέα. Αν δεν ξέρεις τι έχεις,
δεν μπορείς να προγραμματίσεις τι θα κάνεις.
Για το τρίτο παραδοτέο θα μιλήσω λίγο εκτενέστερα και αφορά
τις πολιτικές και το νομοθετικό πλαίσιο που θα εξυπηρετήσει το νέο Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Καταρχήν, οι επισημάνσεις εδώ που θα
γίνουν θα είναι επιλεκτικές. Το κείμενο ήδη είναι στη διαβούλευση, νομίζω το
γνωρίζετε όλοι, άρα λοιπόν το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα εξυπηρετήσει
αυτό το σχέδιο είναι ο νόμος 4042 και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
εκεί, με την ενσωμάτωση της 2008/98. Θα εξυπηρετήσει την απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 753/2011, όπου πρέπει να επιλέξουμε τις
μεθόδους με τις οποίες θα ελέγχουμε τη συμμόρφωσή μας ως προς τους
στόχους του Άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98 για τη χωριστή συλλογή των
αποβλήτων και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 2139, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Επίσης, με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων θα
καταργηθεί και θα αντικατασταθεί ο υπάρχων εθνικός σχεδιασμός για τα μη
επικίνδυνα απόβλητα του 2003, θα μας βοηθήσει να εκπονήσουμε ειδικά
σχέδια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Σήμερα, έχουμε εθνικό σχέδιο
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο βέβαια είναι υπό αίρεση και
είμαστε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ότι δεν ανταποκρίνεται στους
στόχους της Οδηγίας.
Επίσης, με το νέο Εθνικό Σχέδιο έτσι όπως το έχουμε αναλύσει
στα 18 ρεύματα αποβλήτων θα έχουμε τη δυνατότητα της εκπόνησης και
άλλων ειδικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία δεν μπορούν να
μελετηθούν σε επίπεδο περιφέρειας, όπως είναι τα απόβλητα υγειονομικών
μονάδων ή ενδεχομένως και άλλα απόβλητα τα οποία μπορούν να γίνουν με
ειδικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να
είναι και οι βιολογικές ιλύες ή τα βιολογικά απόβλητα, κλπ.
Επίσης, το νέο Εθνικό Σχέδιο θα δώσει τη δυνατότητα να
αναθεωρηθούν όλα τα ΠΕΣΔΑ της χώρας με ξεκάθαρες πολιτικές,
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συγκεκριμένους στόχους και δίκτυα για όλα τα απόβλητα της περιφέρειας,
όπως αναφέρεται και στον 4042 ότι τα περιφερειακά σχέδια πλέον είναι
σχέδια που αφορούν όλα τα απόβλητα της περιφέρειας.
Οι πολιτικές οι οποίες υπάρχουν στον εθνικό σχεδιασμό δεν θα
μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει και στην υπόλοιπη
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές που θα εξυπηρετηθούν θα είναι η υψηλή
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, ο ολοκληρωμένος
σχεδιασμός για όλα τα ρεύματα των αποβλήτων, ο σχεδιασμός μέσω του
εθνικού προγράμματος πρόληψης για τα ΑΣΑ, χαρτί, βιολογικά απόβλητα
ΑΗΗΕ και ΑΕΚΚ, η κατά προτεραιότητα προώθηση της ανακύκλωσης, η
ενίσχυση της εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
Επίσης, με τις πολιτικές που έχουμε βάλει στο υπόψη σχέδιο
επιδιώκεται η αυτάρκεια της χώρας σε υποδομές ανάπτυξης και διάθεσης των
αποβλήτων, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών. Επίσης, οι πολιτικές για
ορθολογικές

και

διαφανείς

υπηρεσίες

προς

τους

πολίτες

και

τους

παραγωγούς των αποβλήτων, η συμβατότητα των σχεδίων διαχείρισης
αποβλήτων με το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο και η ειδική αντιμετώπιση για
συγκεκριμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Με τις πολιτικές που έχει το σχέδιο αυτό γίνεται προώθηση
οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των
αποβλήτων,

η

υποστήριξη

περιβαλλοντικά

φιλικών

τεχνολογιών

της

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των
δημόσιων και ιδιωτικών πόρων.
Επίσης, σε αυτό το παραδοτέο που αφορά τις πολιτικές έχει
γίνει επιλογή του δεύτερου σεναρίου της απόφασης της Επιτροπής 753/2011
μεθόδου υπολογισμού των στόχων του Άρθρου 11 της 2008/98, το οποίο θα
σας το αναλύσει η κυρία Αρφανάκου μετά.
Οι γενικοί στόχοι. Από τους γενικούς στόχους που έχει αυτό το
παραδοτέο έχει γίνει μια επιλογή για να παρουσιαστούν ορισμένοι. Για το
2014 θεωρούμε ότι πρέπει να είναι το έτος στο οποίο θα πρέπει να πάμε στη
μετάβαση στους νέους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, τους ΦΟΔΣΑ. Να τους
ενισχύσουμε θεσμικά και με τεχνική επάρκεια για τη διαχείριση των ΑΣΑ και
κατ’ επέκταση εφόσον το επιθυμούν και άλλων αποβλήτων μη επικίνδυνων ή
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και επικίνδυνων, ανάλογα με το αν το επιθυμούν ή όχι, τα οποία παράγονται
στη γεωγραφική ενότητα της αρμοδιότητάς τους.
Για το 2015 θέλουμε να επιτύχουμε τη συστηματική καταγραφή
και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης των
αποβλήτων, τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων αποβλήτων, το
οποίο θα είναι προσβάσιμο από όλους τους αρμόδιους φορείς.
Πληροφοριακά πρέπει να πούμε ότι αυτή η ηλεκτρονική
πλατφόρμα ήδη έχει δημιουργηθεί στο ΥΠΕΚΑ. Είμαστε σε μια συζήτηση αυτή
τη στιγμή και θα προκύψει ένα νομικό κείμενο που θα καθιερώνει την
υποχρέωση όλων των παραγωγών αποβλήτων να καταχωρούν τα απόβλητά
τους ηλεκτρονικά και να ελέγχεται σε διάφορα επίπεδα τόσο από την κεντρική
διοίκηση όσο και από τις αποκεντρωμένες και τις περιφερειακές υπηρεσίες.
Επίσης, στους γενικούς στόχους έχουμε την αναμόρφωση του
κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των
αποβλήτων, την ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα
απόβλητα και βέβαια την αναθεώρηση των περιφερειακών σχεδίων, των
ΠΕΣΔΑ, με γνώμονα βέβαια το νέο ΕΣΔΑ.
Επίσης, το 2015, πρέπει να κλείσει αυτή η μεγάλη πληγή των
ΧΑΔΑ και θα πρέπει να εξαλειφθεί η ανεξέλεγκτη διάθεση. Σε ό,τι αφορά τα
ΠΕΣΔΑ, επειδή υπάρχει αναγκαιότητα να αναθεωρηθούν σύντομα, μετά το
τέλος Φλεβάρη όπου θα έχουν παραληφθεί το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο
παραδοτέο και τα οποία θα τα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, θα
μπορούν να ξεκινήσουν οι αναθεωρήσεις των ΠΕΣΔΑ, γιατί πλέον ο κύριος
σχεδιασμός είναι το τέταρτο παραδοτέο, το οποίο θα σας το παρουσιάσουν
μετά οι μελετητές.
Για το 2018 στους στόχους μας έχουμε την εξάλειψη της
ανεξέλεγκτης διάθεσης των λοιπών αποβλήτων. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα έργο
στο ΥΠΕΚΑ για την πρώτη αξιολόγηση των ρυπασμένων χώρων που
υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Πιστεύουμε ότι αυτό το έργο
θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχουν αναδειχθεί ποιοι είναι οι ρυπασμένοι χώροι και
ενδεχόμενα να υπάρξουν και επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία θα
διαθέσουν κονδύλια για αυτή την εξάλειψη των χώρων.
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Επίσης, στους στόχους του 2018 είναι η ορθολογική διαχείριση
των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων και η αποκατάσταση των χώρων
αποθήκευσής τους.
Για το 2020 οι στόχοι μας είναι η σταθεροποίηση της
παραγωγής των αποβλήτων στα επίπεδα του 2011 με φθίνουσα τάση, η
ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, η
βέλτιστη αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου των αποβλήτων που δεν
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν, η μείωση στο
ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που
διατίθενται για υγειονομική ταφή. Επίσης, είναι η πλήρης αξιοποίηση και η
σύνδεση του υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης με τους
τιθέμενους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης, ο περιορισμός της
διασυνοριακής μεταφοράς των αποβλήτων, η σταδιακή εξάλειψη της
παράνομης διακίνησης αποβλήτων εντός της χώρας, η απαγόρευση διάθεσης
μη επεξεργασμένων αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής όσον αφορά
τα απόβλητα του Άρθρου 43 που υπόκεινται σε τέλος ταφής και αυτά είναι τα
απόβλητα κυρίως των κατασκευών και κατεδαφίσεων και των συνήθων
αποβλήτων και η αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων
διάθεσης αποβλήτων.
Ειδικοί στόχοι. Επιλεκτικά κι εδώ πάλι αναφέρω μερικούς
ειδικούς στόχους για τα αστικά στερεά απόβλητα. Η έναρξη εφαρμογής
προγραμμάτων πρόληψης για τα ΑΣΑ πρέπει να ξεκινήσει το 2014, η μείωση
των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγεί σε υγειονομική ταφή στο 35%
κατά βάρος της ποσότητας που είχαμε το 1997 θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι
το 2020, η λειτουργία του ολοκληρωμένου δικτύου ανάκτησης των ΑΣΑ μέχρι
το 2020, η κάλυψη του συνόλου της χώρας με υποδομές ασφαλούς τελικής
διάθεσης ως το τέλος του 2020 και η ολοκλήρωση προγραμμάτων παύσης
λειτουργίας των ΧΑΔΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 2015.
Για τις ιλύες αστικού τύπου, στους ειδικούς στόχους έχουμε την
ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε ΧΥΤΑ, την ενεργειακή ανάκτηση κατ’
ελάχιστον 55%, την αξιοποίηση στη γεωργία 40% και την υγειονομική ταφή σε
πολύ μικρά ποσοστά, 5%. Επίσης, την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου
δικτύου υποδομών για την αξιοποίηση της ιλύος προς όφελος της γεωργίας
θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί μέχρι το 2020.
70

ΗΜΕΡΙΔΑ – 10/2/2014

Για τα απόβλητα υγειονομικών μονάδων δεν έχουμε να πούμε
κάτι ιδιαίτερο. Υπάρχει ήδη εγκεκριμένο ειδικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων
αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, αυτό που μένει είναι η εφαρμογή του.
Για τα βιομηχανικά απόβλητα θα μπορούσαμε να πούμε πάρα
πολλά, επιλεκτικά έχω δύο μόνο ειδικούς στόχους να πω. Θα πρέπει να
διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγόμενων βιομηχανικών
αποβλήτων και η ιχνηλασιμότητά τους και δεύτερον οι βιομηχανίες θα πρέπει
να υλοποιούν συστηματική έρευνα για την αναβάθμιση των μεθόδων
διαχείρισης των αποβλήτων τους.
Για τα απόβλητα των εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας εμείς
αυτό το ρεύμα το εξετάζουμε ξεχωριστά στον εθνικό σχεδιασμό και κρίθηκε ότι
πρέπει να γίνει έτσι, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα απόβλητα, έχουν τα
απόβλητα αυτά που λέμε είτε οικιακά, είτε σύμμεικτα, είτε αυτά που παράγουν
οι διάφορες βιομηχανίες. Γιατί επελέγη όμως αυτό το ρεύμα; Αυτό το ρεύμα το
επιλέξαμε, γιατί τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας θέλουμε να τους
υποχρεώσουμε να κάνουν προγράμματα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
και έντασης της ανακύκλωσης. Και γι’ αυτό το εξετάζουμε χωριστά. Κι

όπως

λέμε, θα έχουμε υποχρεωτική χωριστή συλλογή για τα ανακυκλώσιμα υλικά
και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του κοινού.
Πρόσθετες ενέργειες τώρα μετά την εκπόνηση του εθνικού
σχεδιασμού θα είναι η εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για το Εθνικό Σχέδιο, θα είναι η εκπόνηση στρατηγικής μελέτης
περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

για

το

ειδικό

σχέδιο

διαχείρισης

των

επικίνδυνων αποβλήτων και η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για το ειδικό
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, που αν και έχει
εγκριθεί δεν έχει στρατηγική μελέτη.
Τα στατιστικά στοιχεία της διαβούλευσης που έχουμε μέχρι
σήμερα, όπως τα βλέπετε στη διαφάνεια, έχουν ως εξής. ΦΟΣΔΑ 2, εθνικοί
φορείς 1, κλπ, σύνολο 32. Προσωπικά εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος, είναι
πολύ μικρή η συμμετοχή στη διαβούλευση.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μαχαίρα. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η
κυρία Αναστασία Αρφανάκου.
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Ως θερμή παράκληση σε όλους και αυτούς που υπολείπονται να
συντομεύσουν τον χρόνο, γιατί έχει ξεφύγει πολύ το πρόγραμμα. Ευχαριστώ.
Α. ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
Θα

αναφερθώ

στη

στρατηγική

και

τις

πολιτικές

της

ανακύκλωσης, επισημαίνοντας καταρχάς ότι η ανακύκλωση αποτελεί τον
πυλώνα, την καρδιά του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων και είναι
βέβαια στο πλαίσιο και των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δηλαδή της κυκλικής οικονομίας και της αποδοτικής ανακύκλωσης των
πόρων, όπως μας ανέφερε ο κύριος Κρεμλής προηγούμενα.
Θα ήθελα να σας πω ότι η εισήγηση ουσιαστικά επικεντρώνει
κυρίως στα ρεύματα της εναλλακτικής διαχείρισης, δηλαδή σε εκείνα τα
ρεύματα για τα οποία εφαρμόζεται στη χώρα μας η διευρυμένη ευθύνη του
παραγωγού κατ’ εφαρμογή ενός συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.
Το θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση είναι ο νόμος 4042 ο
οποίος αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες και βέβαια ο κομβικός νόμος
για την ανακύκλωση στη χώρα, ο 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον
νόμο 3854/2010 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά
διατάγματα και κοινές υπουργικές αποφάσεις για μια σειρά αποβλήτων που
εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, όπως είναι τα οχήματα τέλους
κύκλου ζωής, τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, οι ηλεκτρικές στήλες και
συσσωρευτές, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα
απόβλητα έλαια και τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
Πού στοχεύουμε. Στην επίτευξη βέβαια των ποσοτικών στόχων
της Οδηγίας 2008/98 και των ειδικότερων στόχων που τίθενται για τα ειδικά
ρεύματα αποβλήτων από οδηγίες της Επιτροπής ή και από την εθνική
νομοθεσία, διότι υπάρχουν ρεύματα αποβλήτων όπως είναι τα μεταχειρισμένα
ελαστικά, για τα οποία υπάρχει εθνική στοχοθεσία, όπως επίσης αντιστοίχως
για τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τα απόβλητα έλαια όπως λέγονται τώρα.
Επίσης,

στοχεύουμε

στην

επίτευξη

υψηλής

ποιότητας

ανακύκλωσης με την προώθηση της χωριστής συλλογής, εφόσον αυτό είναι
τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό. Και τι εννοούμε υψηλής
ποιότητας ανακύκλωση; Αυτή που στοχεύει στην επίτευξη των προτύπων
ποιότητας των βιομηχανιών ανακύκλωσης.
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Επίσης, στοχεύουμε στην ενίσχυση της ανακύκλωσης μέσω της
εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και βέβαια και στο δια
ταύτα ως αποτέλεσμα όλων των προηγουμένων στη μείωση στο ελάχιστο της
ποσότητας ανακτήσιμων υλικών που διατίθενται για υγειονομική ταφή.
Ποια μέθοδο επιλέγουμε για τον υπολογισμό του στόχου της
Οδηγίας. Επιλέγουμε τη δεύτερη μέθοδο σύμφωνα με την απόφαση της
Επιτροπής, την 753/2011, η οποία αναφέρεται στην ανακυκλωμένη ποσότητα
χαρτιού, μετάλλων, πλαστικών και γυαλιού, που περιλαμβάνεται στα οικιακά
απόβλητα και σε άλλες επιμέρους ροές οικιακών αποβλήτων ή συναφείς ροές
αποβλήτων, ουσιαστικά ό,τι δηλαδή περιλαμβάνεται στα αστικά απόβλητα και
ο παρανομαστής είναι η συνολική παραγόμενη στα αντίστοιχα υλικά
ποσότητα αποβλήτων, δηλαδή του χαρτιού, των μετάλλων, των πλαστικών,
του γυαλιού από τα αντίστοιχα απόβλητα τα αστικά.
Ο ποσοτικός στόχος που καλούμαστε να επιτύχουμε στη βάση
αυτής της μεθόδου είναι 50% και αφορά τα υλικά τα προαναφερθέντα που
τίθενται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση.
Ποιες είναι οι ειδικότερες πολιτικές και στόχοι για τα ρεύματα της
εναλλακτικής διαχείρισης. Είναι η ποιοτική αναβάθμιση της ανακύκλωσης με
την προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων και η γεωγραφική
επέκταση της εν λόγω χωριστής συλλογής, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας
των υφιστάμενων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και διερεύνηση της
επέκτασης της εναλλακτικής διαχείρισης και σε άλλα απόβλητα.
Όπως όλοι γνωρίζετε, τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
στη χώρα μας εγκρίνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, η
αρμοδιότητα του οποίου είναι η εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας για την ανακύκλωση, με εξαετή διάρκεια έγκρισης και έχουν
ουσιαστικά έναν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι δεν βγάζουν
μερίσματα στους μετόχους τους, αλλά τυχόν αποθεματικά χρησιμοποιούνται,
αξιοποιούνται για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης των
επόμενων ετών.
Επίσης,

είναι

η

διεύρυνση

των

δικτύων

επεξεργασίας

αποβλήτων και η ενίσχυση της ανάκτησης και ανακύκλωσης. Η ανάπτυξη
αγορών ανακτώμενων υλικών, ιδιαιτέρως για κάποια ρεύματα αποβλήτων για
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τα οποία υπάρχει κάποιο θέμα στις αγορές, όπως επί παραδείγματι αναφέρω
τα μεταχειρισμένα ελαστικά καθώς και τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών
και κατεδαφίσεων.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η καταγραφή των
διαχειριστών των υπόχρεων παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων
σε μητρώο. Η δημιουργία δηλαδή του μητρώου παραγωγού. Είναι ένα θέμα το
οποίο είναι εν εξελίξει, αφού ήδη ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
προβαίνει στην ανάθεση και τη δημιουργία του. Πρέπει να σας πω ότι ήδη και
έως σήμερα λειτουργεί το μητρώο για τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά.
Είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Δηλαδή εκείνων των
παραγωγών ή διαχειριστών οι οποίοι δεν εντάσσονται στα εγκεκριμένα
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ως εκ τούτου, κατ’ επέκταση, δεν
καταβάλλουν τις προβλεπόμενες χρηματικές εισφορές στα εν λόγω
συστήματα. Αυτό είναι αλληλένδετο με το επόμενο σημείο, δηλαδή την
εντατικοποίηση των ελέγχων σε ό,τι αφορά τα θέματα της φοροδιαφυγής,
κυρίως από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, αλλά και σε ό,τι αφορά
τα θέματα της μη ορθής, της παράνομης διαχείρισης των αποβλήτων, σε
συνεργασία με άλλους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς, όπως τους επιθεωρητές
περιβάλλοντος, την Περιβαλλοντική Αστυνομία και βέβαια

όλα αυτά

στοχεύουν στη σταδιακή εξάλειψη της παράνομης διακίνησης και της
διαχείρισης των αποβλήτων.
Επίσης,

η

υλοποίηση

προγραμμάτων

ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης του κοινού στοχευμένων ομάδων και φορέων. Άλλωστε, ο
ακρογωνιαίος

λίθος

για

την

επιτυχή

εφαρμογή

των

προγραμμάτων

εναλλακτικής διαχείρισης είναι η ενεργός συμμετοχή του πολίτη.
Η

παρακολούθηση

και

ο

έλεγχος

της

επίδοσης

των

συστημάτων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των τιθέμενων όρων, καθώς
και της επίτευξης εκ μέρους τους των ποσοτικών στόχων συλλογής,
ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης που τους έχουν τεθεί στη βάση της
έγκρισής τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι προτείνουμε να
τίθενται λεπτομερέστεροι όροι και προϋποθέσεις για την έγκριση των
συστημάτων, επομένως να μπορούν να ελέγχονται και να παρακολουθούνται
καλύτερα.
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Η ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στην
οργάνωση, την παρακολούθηση και την καταγραφή των εργασιών της
εναλλακτικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων και πρωτίστως των δημοτικών
αποβλήτων. Πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν εδώ και οι ΦΟΣΔΑ και βέβαια
θα πρέπει κατά την άποψή μας να αναμορφωθούν οι συμβάσεις των
συστημάτων

εναλλακτικής

προκειμένου

να

τίθενται

διαχείρισης
ξεκάθαροι

με

όροι

την
και

τοπική

αυτοδιοίκηση,

προϋποθέσεις

και

να

προδιαγράφεται η ευθύνη κάθε ενός εκ των εμπλεκομένων στη διαχείριση των
αποβλήτων.
Επιτέλους, βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης και όχι μόνο. Ενδεικτικά σας
αναφέρω

ότι

Ανακύκλωσης

σε

πρώτη

έχουν τεθεί

προτεραιότητα

στον

θέματα

θεσμοθέτηση

όπως

Ελληνικό

Οργανισμό

πολεοδομικής

προδιαγραφής στα νέα κτίρια για χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων
διακριτών ρευμάτων υλικών, άμεση θεσμοθέτηση της εθελοντικής εφαρμογής
του «πληρώνω όσο πετάω» για όποιον δήμο το επιθυμεί, υπό την έννοια της
άρσης τυχόν απαγορεύσεων που υφίστανται στο θεσμικό πλαίσιο.
Επίσης, θέματα που αφορούν την επιβολή κυρώσεων και μια
σειρά άλλα ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης.
Αξίζει να κάνουμε αναφορά σε ένα ρεύμα αποβλήτων το οποίο
είναι αρκετά σημαντικό. Είναι τα απόβλητα συσκευασίας. Ξεκινώντας ότι θα
πρέπει να εκπονηθούν τα προβλεπόμενα εκ του νόμου 2939/2001
προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης που αφορούν μέτρα για την επίτευξη,
τη βελτίωση των ποσοτικών στόχων, μεθόδους για την οργάνωση της
εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών, με αρμόδιο φορέα υλοποίησης
τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.
Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι προωθούμε τη χωριστή
συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας και ειδικότερα σε τρία ρεύματα. Στο
γυαλί, μέταλλα, πλαστικό από κοινού και χαρτί, με πλήρη ανάπτυξη έως το
2020.
Για το γυαλί όπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι σήμερα
υλοποιούνται ειδικές δράσεις για τη χωριστή συλλογή του. Θα πρέπει αυτές οι
δράσεις να διευρυνθούν, να καλύψουν ιδιαιτέρως εκείνα τα σημεία στα οποία
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παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα γυάλινης συσκευασίας και αυτά είναι τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα μπαρ, τα εστιατόρια,
κλπ.
Για
προγραμμάτων

το

χαρτί

προτείνουμε

εναλλακτικής

διαχείρισης

άμεση

εφαρμογή

χάρτινης

πιλοτικών

συσκευασίας

και

μελλοντικά αυτό θα επεκταθεί περαιτέρω στη βάση και των αποτελεσμάτων
τα οποία θα έχουμε.
Πανελλαδική κάλυψη από τα δίκτυα διαλογής στην πηγή
αποβλήτων συσκευασίας, να καλύψουμε λοιπόν όλη τη χώρα. Και
εξορθολογισμό των δικτύων συλλογής. Ο εξορθολογισμός των δικτύων
συλλογής ουσιαστικά αφορά μία σειρά παραμέτρους, όπως είναι θέματα
χωροθέτησης κάδων, αριθμός κατοίκων που θα εξυπηρετούν αυτοί οι κάδοι,
πιθανή χρήση κάδων που κλειδώνουν, γι’ αυτό θα υπάρξει πιλοτική
εφαρμογή, κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως επί
παραδείγματι περιπτώσεις απεργιών, κλπ.
Επίσης, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν τα επιχειρησιακά
σχέδια των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και να
επανεξετασθούν οι προβλεπόμενες σε αυτά χρηματικές εισφορές.
Θα πρέπει επίσης θεωρούμε να εκπονήσουμε σε συνεργασία με
το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των μπλε κάδων, το ΣΕΔ-Ανακύκλωση,
και να τηρηθούν προδιαγραφές για τα ανακτηθέντα απόβλητα συσκευασίας
ανά υλικό, με υπόχρεο υλοποίησης τα ΚΔΑΥ. Οι εν λόγω προδιαγραφές θα
πρέπει να μπουν στις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας του συστήματος με τα
ΚΔΑΥ.
Ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για εμάς είναι η
απαγόρευση ή ο περιορισμός της χρήσης υλικών στις συσκευασίες, τα οποία
μειώνουν ή εμποδίζουν τις δυνατότητες ανάκτησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα για ετικέτες οι οποίες τίθενται πάνω
στις συσκευασίες και δημιουργούν πολύ μεγάλα εμπόδια στην ανακύκλωση
των υλικών και συγκεκριμένα έχω κατά νουν το πλαστικό.
Τέλος,

οργάνωση

συστημάτων

εναλλακτικής

διαχείρισης

συσκευασιών που εμπεριέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών. Διότι πρέπει
να επισημάνουμε ότι το ΣΕΔ-Ανακύκλωση έχει στο πεδίο εφαρμογής του
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συσκευασίες μη επικινδύνων προϊόντων. Με πρώτη προτεραιότητα στη
διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών φυτοφαρμάκων. Άλλωστε, έχουμε
περάσει σχετική διάταξη σε ΚΥΑ την οποία έχει εκδώσει το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ποσοτικός στόχος τον οποίο προβλέπουμε για το 2020 στη
βάση του προτεινόμενου εθνικού σχεδιασμού είναι περίπου το 75% εν τω
συνόλω της παραγόμενης ποσότητας των αποβλήτων συσκευασίας.
Ένα δεύτερο ρεύμα το οποίο αξίζει επίσης να μνημονεύσουμε
ξεχωριστά είναι τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Είναι
για ένα ρεύμα στο οποίο δυστυχώς βρισκόμαστε κάπως πίσω. Έχουμε μια
νομοθεσία, έχουμε μια ΚΥΑ η οποία έχει εκδοθεί από το έτος 2010, πλην
όμως ουσιαστικά δεν έχει εφαρμοσθεί παρά μόνο σε έναν μικρό βαθμό στα
έργα τα κατασκευαστικά που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα μας.
Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει άμεση εφαρμογή της εν λόγω
νομοθεσίας στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα με την προσαρμογή της
σχετικής νομοθεσίας ή της διαδικασίας όπου αυτό απαιτείται.
Εδώ θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι το ΥΠΕΚΑ σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ολοκληρώνει ένα
θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΕΚ
στα δημόσια έργα.
Επίσης, εκείνο το οποίο προσβλέπουμε άμεσα είναι η
πανελλαδική κάλυψη από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, δεδομένου
ότι μέχρι σήμερα από τα επτά συστήματα τα οποία έχουν εγκριθεί στη χώρα
μας κυρίως αυτά επικεντρώνονται στην Αττική, αλλά και στην κεντρική
Μακεδονία.
Προώθηση της διαλογής στην πηγή με διαχωρισμό των
επιμέρους υλικών στο εργοτάξιο, εξορθολογισμός της λειτουργίας των
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και αναπροσαρμογή των χρηματικών
εισφορών, ανάπτυξη υποδομών για την επεξεργασία των αποβλήτων
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
Σε συνεργασία με τα δημόσια έργα δημιουργία βάσης
δεδομένων για την καταγραφή των στοιχείων διαχείρισης των αποβλήτων. Τα
στοιχεία διαχείρισης των αποβλήτων είναι προτυποποιημένοι πίνακες, οι
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οποίοι προβλέπονται μέσα από την ΚΥΑ για την εναλλακτική διαχείριση των
ΑΕΚΚ και κατ’ αντιστοιχία με τα ιδιωτικά έργα, με τις υπηρεσίες δόμησης,
δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή επίσης των στοιχείων
διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
Ένα θέμα επίσης που μας απασχολεί και το οποίο έχω ήδη
προαναφέρει είναι η ανάπτυξη αγορών για τα δευτερογενή υλικά της
επεξεργασίας των μπάζων, κυρίως με τη χρήση τους στα δημόσια έργα.
Ο ποσοτικός στόχος τον οποίο πρέπει να επιτύχει η χώρα μας
έως το 2020 είναι 70%. Σε αυτό περιλαμβάνεται η επίχωση, η οποία σύμφωνα
με την 753/2011 είναι ανάκτηση, πλην όμως θα πρέπει να γίνεται διακριτή
αναφορά σε αυτήν.
Για τα υπόλοιπα ρεύματα ανακύκλωσης τα περνάμε εν τάχει,
πρέπει να σας πω ότι είμαστε στο τελικό στάδιο της ενσωμάτωσης της
Οδηγίας 2012/19 για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
μέσω της οποίας θα ενισχυθεί ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη
συλλογή των ΑΗΗΕ. Θα επεκταθούν τα δημοτικά σημεία συλλογής.
Προσβλέπουμε στην επέκταση της συλλογής ογκωδών ΑΗΗΕ κατοίκων,
επέκταση επίσης της συλλογής στα καταστήματα λιανικής, στις δημόσιες
υπηρεσίες κυρίως για τη χωριστή συλλογή μικρών συσκευών και ενίσχυση
των ελέγχων με σκοπό την εξάλειψη της παράνομης διακίνησης των ΑΗΗΕ, η
οποία όπως θα γνωρίζετε έχει πάρα μεγάλη διάσταση στη χώρα μας και όχι
μόνον αυτού του ρεύματος, αλλά και άλλων ρευμάτων υλικών τα οποία έχουν
αξία.
Στα απόβλητα έλαια θα πρέπει κατά την άποψή μας να
τροποποιηθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, να αυξηθούν οι στόχοι
συλλογής και αναγέννησης των αποβλήτων ελαίων, οι εθνικοί στόχοι που
προβλέπονται στη νομοθεσία μας και περαιτέρω να προωθηθεί η χωριστή
συλλογή από οργανισμούς και πλοία.
Για τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, ένα θέμα το οποίο θα
πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η ανάπτυξη των αγορών υλικών αποβλήτων
επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών και να υιοθετήσουμε υψηλότατους
στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης.
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Για τα απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας,
εκείνον τον στόχο που έχουμε θέσει είναι και προφανές, είναι η συλλογή του
συνόλου των συσσωρευτών οξέος μολύβδου και η εντατικοποίηση των
ελέγχων και η εξάλειψη της παράνομης διακίνησης, διότι δυστυχώς σήμερα
στη χώρα μας διακινούνται απόβλητα συσσωρευτών μολύβδου οξέος
παρανόμως, με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται και άρα να μην
αποδίδονται στις σχετικές εκθέσεις που υποβάλλαμε στα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για

τα

απόβλητα

φορητών

ηλεκτρικών

στηλών

και

συσσωρευτών, όπου ήδη οι επιδόσεις μας είναι αρκετά καλές, εκείνο το οποίο
θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει για την επίτευξη των νέων στόχων για τα
επόμενα έτη που έχουν τεθεί από την Οδηγία 2006/66 είναι η εντατικοποίηση
των

προγραμμάτων

ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης

και

η

πύκνωση

περαιτέρω του δικτύου συλλογής, το οποίο όμως επισημαίνουμε ότι είναι ήδη
ένα αρκετά πυκνό δίκτυο.
Για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής έχουμε την επίτευξη του
στόχου του 95% για το έτος 2015. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα
πρέπει να γίνει επεξεργασία του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού των ΟΤΚΖ.
Για το θέμα αυτό ήδη έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετική
εγκύκλιος, η οποία έχει αποσταλεί σε όλα τα shredders της χώρας,
προκειμένου να προετοιμάζονται για την περαιτέρω διαχείριση. Και βέβαια, το
υψηλού ενεργειακού περιεχομένου απόβλητο από την εν λόγω επεξεργασία
θα πρέπει να αξιοποιείται ενεργειακά.
Τέλος, το έντυπο υλικό είναι ένα ρεύμα το οποίο μέχρι σήμερα
τουλάχιστον δεν έχει ενταχθεί στην εναλλακτική διαχείριση, πλην όμως η
ανακύκλωση αυτού θα συντελέσει και είναι κομβικό για την επίτευξη των
στόχων που τίθενται από τη 2008/98. Θα προωθηθεί λοιπόν η χωριστή
συλλογή του χαρτιού. Ήδη εφαρμόζονται πιλοτικά προγράμματα με
εθελοντικές συμφωνίες με επιχειρήσεις. Θα επεκταθεί στις δημόσιες
υπηρεσίες, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ. Στην πορεία με εγκαταστάσεις
κάδου χωριστής συλλογής στο δημοτικό δίκτυο για το σύνολο της χώρας και
ανάπτυξη έως το 2020. Και βέβαια θα πρέπει να διερευνηθεί η συνεργασία με
τα ΣΕΔ εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών για την από κοινού διαχείριση
των εν λόγω υλικών.
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Τελειώνοντας, θέλω να σας πω για ένα θέμα το οποίο δεν έχει
αναφερθεί στον εθνικό σχεδιασμό. Είναι η ανακύκλωση των πλοίων. Θα
πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι σχετικά πρόσφατα έχει εκδοθεί ο
κανονισμός για την ανακύκλωση των πλοίων, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη
χώρα μας λόγω της εξέχουσας θέσης που έχουμε στη ναυτιλία και
προσβλέπουμε στο επιχειρηματικό ενδιαφέρον το οποίο μπορεί τελικά να
καταλήξει στο να δημιουργηθούν τέτοιες μονάδες στη χώρα μας, που είναι
πάρα πολύ σημαντικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Αρφανάκου. Η επόμενη ομιλήτρια είναι
η κυρία Καλλιδρομίτου.
Δ. ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΤΟΥ: Καλησπέρα σας. Εκπροσωπώ τη σύμπραξη των
ερευνητικών

γραφείων

ΕΨΙΛΟΝ-DELPHI-ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ,

στην

οποία

ανατέθηκε ο εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων.
Θα ήθελα να πω ότι στη διαβούλευση όπως αναφέρθηκε
βρίσκονταν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου τρία από τα παραδοτέα μας, η υφιστάμενη
κατάσταση, οι πολιτικές που αναφέρθηκαν και παρουσιάστηκαν από τον κ.
Μαχαίρα και τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Τα υπόλοιπα παραδοτέα θα
ακολουθήσουν κατόπιν σε μια επόμενη διαβούλευση.
Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί το κείμενο είχε αναρτηθεί και
πρέπει να το έχετε όλοι στα χέρια σας.
Είχαμε

στην

παρουσίαση

της

διαχείρισης

των

σχεδίων

αποβλήτων να εξετάσουμε 18 συνολικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, όπου
το αντικείμενο των σχεδίων ήταν η πρόβλεψη εξέλιξης παραγωγής των
αποβλήτων έως το 2020, η εφαρμογή των γενικών και ειδικών ανά ρεύμα
στόχων, η αξιολόγηση των αλλαγών που απαιτούνται για τη βελτίωση των
υφιστάμενων δικτύων, καθορισμός των αναγκών σε νέες υποδομές και δίκτυα
διαχείρισης,

ανάκτησης,

σχεδιαζόμενες

υποδομές,

διάθεσης,

λαμβάνοντας

απαιτούμενες

ενέργειες

υπόψη
για

την

όλες

τις

επιτυχή

ολοκλήρωση των προγραμμάτων αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων,
ΧΑΔΑ-ΧΑΔΒΑ,

προτάσεις

για

τα

προγράμματα,

προτάσεις

για

τα

προγράμματα πιστοποίησης και ενημέρωσης και ο καθορισμός δεικτών
παρακολούθησης του έργου.
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Όσον

αφορά

στα

αστικά

στερεά

απόβλητα,

είχαμε

να

εξετάσουμε την ανάπτυξη των δικτύων χωριστής συλλογής με ενέργειες όπως
η εντατικοποίηση της εκτροπής των βιοαποβλήτων που αφορούσε κυρίως
στην οργάνωση

και σταδιακή

προώθηση

οικιακής κομποστοποίησης

πανελλαδικά, τη διατήρηση της επιτόπιας εκτροπής από νοικοκυριά
αγροτικών περιοχών, μεγιστοποίηση εκτροπής αποβλήτων βρώσιμων ελαίων
και λοιπών, ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής και πλήρης αξιοποίηση
των προς υλοποίηση μονάδων προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.
Επίσης, στην ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής άλλες
ενέργειες ήταν εγκατάσταση ενός πυκνού δικτύου συλλογής και ανάκτησης
υλικών συσκευασίας πανελλαδικά, εγκατάσταση δικτύου χωριστής συλλογής
χαρτιού και γυαλιού, σύμφωνα οπωσδήποτε και με το Άρθρο 27 του 4042, σε
δημόσιους χώρους και πανελλαδικά, ανάπτυξη νέων υποδομών ή επέκταση
δυναμικότητας των υφιστάμενων ΚΔΑΥ ανάλογα με τις προβλεπόμενες
ανάγκες κάθε περιφέρειας.
Όσον αφορούσε στα σύμμεικτα, στο δίκτυο επεξεργασίας
σύμμεικτων

των

αστικών,

είχαμε

να

καλύψουμε

μια

απαιτούμενη

δυναμικότητα 4,3 εκατομμυρίων τόνων μέσω διατήρησης λειτουργίας των
τεσσάρων υφιστάμενων ΜΕΑ, κατασκευής και λειτουργίας των 17 προς
υλοποίηση μονάδων επεξεργασίας, πρόσθετων ΜΕΑ σε περιφέρειες που δεν
έχει μέχρι σήμερα ωριμάσει ανάλογη υποδομή, επέκταση της δυναμικότητας
των ΜΕΑ, όπου αυτό απαιτείται.
Στη διαμόρφωση του δικτύου διάθεσης των αστικών υπήρχαν
ενέργειες που αφορούσαν κυρίως τη μετατροπή των ΧΥΤΑ της ηπειρωτικής
χώρας και της Κρήτης σε ΧΥΤΥ, επέκταση όπου ήταν εφικτό ή αντικατάσταση
των ΧΥΤΑ, που αναμένεται να πληρωθούν έως το 2020.
Επιπλέον, είχαμε να εξετάσουμε την αξιοποίηση μιας πλήρους
ενεργοβόρου εγχώριας βιομηχανίας για την απορρόφηση των παραγόμενων
εναλλακτικών καυσίμων από τα αστικά και διερεύνηση για κατασκευή
μονάδας ή μονάδων συνεπεξεργασίας και συναποτέφρωσης.
Άλλες ενέργειες που εξετάσαμε ήταν η παύση λειτουργίας και
αποκατάσταση των υφιστάμενων ΧΑΔΑ, η διαμόρφωση του δικτύου διάθεσης
των αστικών.
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Όσον αφορούσε στα βιομηχανικά Απόβλητα, είχαμε τα μη
επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, είχαμε την ανάπτυξη του δικτύου
ανάκτησης μη επικίνδυνων, όπου τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα στην
ουσία

ήταν

τα

ανόργανα

βιομηχανικά

απόβλητα,

σκωρίες,

τέφρες,

υπολείμματα ανόργανων ουσιών και τα οργανικά που ήταν ζωικά και φυτικά
υπολείμματα, βιοαποδομήσιμες λάσπες. Όσον αφορούσε στα ανόργανα
βιομηχανικά απόβλητα, οι ενέργειες που προτάθηκαν ήταν η εφαρμογή
συνδυαστικά

και

συμπληρωματικά

όλων

των

ενδεδειγμένων

λύσεων

αξιοποίησης, κατά προτεραιότητα αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών της
βιομηχανίας και των εφαρμογών του κατασκευαστικού κλάδου, αξιοποίηση σε
ήπιες εφαρμογές, επιχώσεις, αποκαταστάσεις και αναπλάσεις.
Όσον αφορούσε στα οργανικά, δράσεις ήταν η μεγιστοποίηση
ανάκτησης μέσω της συνέργειας με τη βιομηχανία παραγωγής ζωοτροφών
προϊόντων επ’ ωφελεία της γεωργίας και ενέργειας από το βιοαέριο, ενδελεχή
εξέταση άλλων δυνατοτήτων συνεπεξεργασίας με οργανικά απόβλητα άλλης
προέλευσης.
Όσον αφορούσε
επικίνδυνων

βιομηχανικών

στην ανάπτυξη
αποβλήτων,

της διάθεσης

άλλες

ενέργειες

των μη
ήταν

η

συνεγκατάσταση ΧΥΤ μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων με κάθε
υφιστάμενο ή νέο ΧΥΤ αστικών, όπου αυτό ήταν εφικτό, ξεχωριστοί ΧΥΤ για
ανόργανα βιομηχανικά απόβλητα, συνεγκατάσταση με ΧΥΤ αδρανών, όπου
αυτό ήταν πάλι εφικτό, εξέταση δυνατοτήτων συνδιάθεσης ιδίως στη
νησιωτική χώρα, εξέταση δυνατοτήτων διάθεσης στους υφιστάμενους ΧΥΤΑ
αστικών για τα βιομηχανικά που ήταν συμβατά με τα αστικά, μέχρι την
ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών, εργοστασιακοί ΧΥΤ για τους
παραγωγούς που έπρεπε να διαθέσουν απόβλητα άνω των 50.000 τόνων
ετησίως και κατά προτεραιότητα αποτέφρωση μη ανακτήσιμων οργανικών
βιομηχανικών αποβλήτων σε υφιστάμενες ή νέες υποδομές.
Όσον αφορούσε στα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα και την
ανάπτυξη του δικτύου ανάκτησης αυτών ήταν η διαμόρφωση επαρκών
υποδομών

επεξεργασίας

ανακτήσιμων

επικίνδυνων

βιομηχανικών

αποβλήτων για την παραγωγή εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων,
πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών της βιομηχανίας.
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Όσον αφορούσε στη διαμόρφωση του δικτύου της διάθεσης
επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, ήταν η ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο
των υφιστάμενων εργοστασιακών ΧΥΤΕΑ, τουλάχιστον έως την ολοκλήρωση
των αναγκαίων υποδομών. Δύο τουλάχιστον ΧΥΤΕΑ προτάθηκαν σαν
ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, εφόσον δεν προκύψουν
ανάλογοι χώροι από τον ιδιωτικό τομέα. Κατά προτεραιότητα ήταν
αποτέφρωση επικίνδυνων οργανικών βιομηχανικών αποβλήτων που δεν
μπορούν να ανακτηθούν σε υφιστάμενες ή νέες υποδομές.
Άλλες

ενέργειες

ήταν

η

διευθέτηση

των

ιστορικά

αποθηκευμένων αποβλήτων, η κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος
αποκατάστασης των ΧΑΔΒΑ, προγραμματισμός συνεχούς ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης παραγωγών και πολιτών.
Όσον αφορούσε τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και
κατεδαφίσεων, υπάρχει μια οργάνωση ΣΕΔ σε όλη την επικράτεια. Σαν
ενέργεια ήταν η κάλυψη της χώρας με επαρκείς μονάδες επεξεργασίας των
ΑΕΚΚ, μία τουλάχιστον μονάδα επεξεργασίας ανά περιφερειακή ενότητα και
κυρίως

κοντά

στα

αστικά

κέντρα,

μία

τουλάχιστον

κινητή

μονάδα

επεξεργασίας ανά νησιωτική περιφέρεια σε κάθε νησί, κατά προτεραιότητα
αδειοδότηση χώρων για αποθήκευση των ΑΕΚΚ και των προϊόντων
επεξεργασίας τους, όπου θα μπορεί να λειτουργεί και η κινητή μονάδα.
Συνέργεια με την υφιστάμενη βιομηχανία και τον κατασκευαστικό τομέα για
την απορρόφηση των προϊόντων επεξεργασίας ΑΕΚΚ, καταγραφή των
λατομικών χώρων οι οποίοι χρήζουν αποκατάστασης/ανάπλασης για την
απορρόφηση του αδρανούς κλάσματος των ΑΕΚΚ, τουλάχιστον ένας ΧΥΤ
αδρανών αποβλήτων σε κάθε περιφέρεια.
Όσον αφορούσε τα απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό, σαν ενέργεια είναι η ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης και η
δημιουργία δημοτικών κέντρων συλλογής ΑΗΗΕ κυρίως σε κάθε Καλλικρατικό
δήμο. Έχουν προταθεί σημειακά σημεία συλλογής, μικροί κάδοι για
χαρτοκιβώτια ή έξω από τα καταστήματα, συλλογή ογκωδών κατ’ οίκον,
επιστροφή στα καταστήματα πώλησης και άλλες δράσεις.
Στο ΟΤΚΖ, όσον αφορούσε τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής,
σαν ενέργειες είναι η ανάπτυξη μονάδων ανάκτησης υλικών από το ελαφρύ
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κλάσμα τεμαχισμού των ΟΤΚΖ και των ΑΗΗΕ, καθότι η συλλογή γίνεται σε
διαλυτήρια και η εξαγωγή γίνεται όχι εξ ολοκλήρου, αλλά γίνεται μόνο στα
υλικά που γίνονται από συναρμολόγηση. Προώθηση του ελαφρού κλάσματος
τεμαχισμού

σε

μονάδες

ενεργειακής

ανάκτησης,

ενδυνάμωση

ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού για την ανακύκλωση των ΟΤΚΖ.
Όσον αφορά στα απόβλητα έλαια, είναι αυξημένοι στόχοι
συλλογής και αναγέννησης από το 2015. Η συλλογή όπως γνωρίζουμε γίνεται
στα

συνεργεία,

στα

σημεία

πώλησης

υγρών

καυσίμων,

σε

εργοτάξια/μηχανουργία, σε λιμενικές εγκαταστάσεις. Και σε αυτό έχει γίνει σαν
ενέργεια η προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ελαίων από
οργανισμούς και πλοία.
Όσον αφορά στην ΑΦΗ, που είναι τα απόβλητα των φορητών
ηλεκτρικών συσκευών, σαν ενέργεια είναι η πύκνωση του δικτύου συλλογής
με επέκταση των διαφόρων σημείων, η δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης
στα νησιά και μια μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία μονάδας
ανακύκλωσης μπαταριών στην Ελλάδα.
Όσον αφορά στα απόβλητα από συσσωρευτές οχημάτων και
βιομηχανίας, το δίκτυο είναι επαρκές για τις απαιτούμενες ανάγκες
ανακύκλωσης και ανάκτησης μέχρι το 2020. Έχει γίνει μια συλλογή σε
στεγανούς περιέκτες, έχουν προταθεί μέχρι 200 λίτρα για οξέα του μολύβδου
σε πλαστικά δοχεία που αντέχουν αυτά και ανάλογη μεταχείριση είναι και για
τα υπόλοιπα, όπως είναι το νικέλιο, το κάδμιο. Έχει ληφθεί υπόψη η Συνθήκη
της Βασιλείας.
Για τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων είναι η ενίσχυση της
επαναχρησιμοποίησης, η διαμόρφωση της αγοράς των μεταχειρισμένων
ελαστικών και των προϊόντων. Η συλλογή αυτών γίνεται όπως γνωρίζουμε
στα βουλκανιζατέρ, στα συνεργεία, στα αναγομωτήρια, στα διαλυτήρια και
οπωσδήποτε η διάθεση γίνεται με ειδικές προδιαγραφές, θερμομονωτικά
υλικά και άλλα.
Επίσης, στις ιλύες αστικού τύπου είναι η εξυπηρέτηση των
γειτονικών ΕΕΛ, των μονάδων επεξεργασίας των αστικών, τουριστικών και
βιομηχανικών μονάδων από τις ΕΕΛ των μητροπολιτικών περιοχών για
βιολογική ξήρανση και ενεργειακή ανάκτηση της ιλύος, η δημιουργία
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ολιγάριθμων κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ιλύος. Σαν ενέργειες
είναι οι μονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών, η ανάπτυξη υποδομών
συνεπεξεργασίας με οργανικά απόβλητα άλλης προέλευσης, οι μονάδες
παραγωγής βιοαερίου και ενεργειακή ανάκτηση κατά προτεραιότητα στην
ηπειρωτική χώρα και τα μεγάλα νησιά. Επίσης, τέλος, οι μονάδες ηλιακής
ξήρανσης και η ενεργειακή ανάκτηση ξηραμένης ιλύος.
Όσον αφορά στα ζωικά υποπροϊόντα, είχαμε τρεις κατηγορίες.
Ήταν η κατηγορία 1 που ήταν η κάλυψη πλήρως της χώρας με μονάδες
αποτέφρωσης. Στην κατηγορία 2 που αναφερόμαστε ήταν η ανάπτυξη
πανελλαδικά του δικτύου θερμικής αδρανοποίησης. Κατηγορία 2 και 3 μαζί
ήταν η ανάπτυξη δικτύου ανάκτησης με συνέργεια στη βιομηχανία με
παραγωγή προϊόντων για ζωοτροφές, πρωτεΐνες, βιοκαύσιμα, παραγωγή
εδαφοβελτιωτικών,

παραγωγή

ενέργειας

από

βιοαέριο,

δυνατότητα

συνεπεξεργασίας με άλλα ομοειδή ρεύματα. Τέλος, η ενδυνάμωση της
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των παραγωγών των ζωικών υποπροϊόντων
σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης.
Όσον αφορά στα γεωργοκτηνοτροφικά βιολογικής φύσεως ήταν
η εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, η απαγόρευση καύσης
κλαδεμάτων επιτόπου με σχετική τροποποίηση της εφαρμογής του Κώδικα, η
απαγόρευση της ταφής, η πλήρης ανάπτυξη του δικτύου συλλογής
πανελλαδικά, ανακύκλωση επί τόπου επ’ ωφελεία της γεωργίας και
περαιτέρω ανάπτυξη δικτύου ανάκτησης με συνέργεια με τη βιομηχανία με
την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών, με την παραγωγή κεραμικών προϊόντων
και ζωοτροφές, παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο, βιομάζα, κλπ. Επίσης, η
δυνατότητα συνεπεξεργασίας με τα άλλα ρεύματα.
Όσον αφορά στα γεωργοκτηνοτροφικά μη βιολογικής φύσεως,
ήταν η ανάπτυξη του δικτύου συλλογής με έμφαση στα πλαστικά
θερμοκηπίων και τις συσκευασίες λιπασμάτων, η πιθανή συνδιαχείριση με τα
ΣΕΔ ή άλλα συστήματα διαχείρισης.
Στα

απόβλητα

κοινής

ωφελείας

ήταν

η

εφαρμογή

του

συστήματος ασφαλούς τελικής διάθεσης που εφαρμόζουμε και για τα αστικά,
η εκποίηση της ξυλείας της εμποτισμένης με το κρεοζωτέλαιο που όπως
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ξέρετε συνήθως αφορά την τέως ΔΕΗ για ενεργειακή αξιοποίηση προς
ανάκτηση.
Όσον αφορά στα εξορυκτικά απόβλητα, ήταν η καταγραφή
εγκαταλελειμμένων χώρων εκμετάλλευσης, η αποκατάσταση ανενεργών
λατομείων, ορυχείων, αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων. Εδώ η ανάκτηση
και η διάθεση γίνεται εντός του χώρου που υπάρχει το απόβλητο αυτό.
Στα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων γνωρίζουμε
ότι υπήρχε ένα σχέδιο διαχειριστικό, οπότε σε αυτά ήταν η κατασκευή δύο
μονάδων αποτέφρωσης Θεσσαλονίκης και Αχαΐας -υπάρχει ήδη μία στην
Αθήνα- για εξομάλυνση της χωρικής κατανομής, η διερεύνηση δυνατότητας
υλοποίησης νέων εγκαταστάσεων αποστείρωσης εντός των μεγάλων
υγειονομικών μονάδων, η αξιοποίηση των μονάδων αποτέφρωσης για την
αποτέφρωση αποβλήτων άλλης προέλευσης, όπως είναι τα ληγμένα
φάρμακα, τα βιομηχανικά απόβλητα και εφόσον η αποτέφρωση αποτελεί
ενδεδειγμένη μέθοδο τελικής διάθεσής τους.
Υπάρχουν κι άλλα τρία ρεύματα, τα οποία ήταν πάρα πολύ
μικρά, τα οποία είναι οι μικρές ποσότητες επικινδύνων σε αστικά, όπου η
διαχείρισή τους γίνεται ήδη από ΣΕΔ. Κυρίως αφορά στα άχρηστα οικιακά
προϊόντα με επικίνδυνες ουσίες. Γίνεται ασφαλής μεταφορά από τους ΟΤΑ και
υπάρχουν και διάφορα σημεία συλλογής και είναι πόρτα-πόρτα ή σημεία
συλλογής.
Υπάρχει ο υδράργυρος σαν ρεύμα, προτείνονται όλες οι τεχνικές
διαχείρισης που το αφορούν μέχρι τώρα, υπάρχει ένα ΣΕΔ, δεν έχουμε
εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ανάκτησης υδραργύρου στη χώρα. Γίνεται μια
αποθήκευση και εξαγωγή με τα επικίνδυνα απόβλητα και δεν επιτρέπεται να
πάνε σε ΧΥΤΑ.
Επίσης, όσον αφορά στον αμίαντο, όπως γνωρίζουμε όλοι είναι
ένα ρεύμα που φθίνει, τείνει προς κατάργηση. Ακολουθούνται οι ειδικές
προδιαγραφές,

δηλαδή

με

σφραγισμένες

ταινίες,

συσκευασίες

σε

κατάλληλους περιέκτες, ώστε να μην διαφεύγουν οι διάφορες ίνες αμιάντου
και γενικά τηρούνται όλοι οι κανονισμοί.
Αυτά ήταν τα τρία ρεύματα, τα οποία επειδή είναι μικρά δεν
έχουν αναφερθεί εδώ.
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Θα ήθελα να κλείσω και να πω ότι αυτό το παραδοτέο
αφορούσε κυρίως τα διαχειριστικά σχέδια και οι δράσεις είναι το επόμενο
παραδοτέο, για όσους δεν είδα τις δράσεις στη διαβούλευση, το οποίο είναι
υπό επεξεργασία. Αυτή τη στιγμή, έχουμε πάρει όλες τις παρατηρήσεις σας,
τις έχουμε επεξεργαστεί και βρισκόμαστε στη διαδικασία να ενσωματωθούν
κάποιες από αυτές, οι πιο χρήσιμες, μέσα στο τελικό προϊόν.
Θέλω να πω ότι η ομάδα μας αποτελείται από τρεις, βρίσκονται
εδώ τουλάχιστον δέκα άτομα από την ομάδα μελέτης. Για διάφορες τεχνικές
ερωτήσεις μπορείτε να αναφέρεστε και σε εκείνους, γιατί έχουμε κάνει
κάποιον καταμερισμό των εργασιών μεταξύ μας.
Και τέλος, θα ήθελα να κλείσω και να πω ότι ο εθνικός
σχεδιασμός αποτελεί ένα εργαλείο που αφορά όλους μας. Και την πολιτική
ηγεσία και τους πολίτες και τους φορείς. Θέλουμε τη βοήθειά σας για να τον
ολοκληρώσουμε. Είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το πάρουμε όλοι και να το
υλοποιήσουμε, ειδικά σε αυτή τη φάση της κοινωνίας, της οικονομικής κρίσης,
όπου σε όλους τους τομείς απαιτείται ένα restart.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Ευχαριστούμε

πολύ

την

κ.

Καλλιδρομίτου

για

την

ενδιαφέρουσα παρουσίασή της.
Έχουμε

κάποιες

αλλαγές

στο

πρόγραμμα

για

λόγους

επιτάχυνσης, γιατί ήδη έχουμε φύγει πολύ. Καταρχήν, η συζήτηση θα γίνει στο
τέλος, δηλαδή Α και Β μαζί, οπότε αυτή τη στιγμή παρακαλώ τους ομιλητές
του επόμενου κύκλου, του Β΄ κύκλου.
Καταρχήν θα μιλήσει η κυρία Παπανικολάου, γιατί έχει ζητήσει
να προηγηθεί. Στη συνέχεια, ο κύριος Κοτρωνιάς, ο κύριος Κάρδαρης, ο
κύριος Κομνηνός, ο κύριος Λουράντος, ο κύριος Μαντζούφας, ο κύριος
Μαμαλούγκας και ο κύριος Αγαπητίδης. Παρακαλώ να έρθουν στο πάνελ.
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Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Λοιπόν, εισερχόμεθα στον Β΄ κύκλο των εισηγήσεων, με
εισηγήσεις θεσμικών φορέων. Είναι η κυρία Χριστίνα Παπανικολάου, Γενική
Γραμματέας Δημόσιας Υγείας.
Χ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για
την πρόσκληση και πιστεύω ότι με τις απόψεις και τις προτάσεις τις οποίες θα
διατυπώσω εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας θα μπορώ να τολμήσω να πω
ότι θα συμβάλουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει το ΥΠΕΚΑ
για έναν νέο εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την πρόληψη παραγωγής
αποβλήτων και για την καλύτερη διαχείρισή τους.
Μιλάμε για τα υγειονομικά απόβλητα και θα μου επιτρέψετε να
πω ότι είναι ένας από τους περισσότερο προβληματικούς τομείς παραγωγής
αποβλήτων. Και μπορείτε στη συνέχεια να καταλάβετε το γιατί. Γιατί μιλάμε
για έναν τελείως ετερόκλητο και πάρα πολλές υποδομές και δομές οι οποίες
παράγουν υγειονομικά απόβλητα και τις οποίες εν συντομία μπορώ να σας
παρουσιάσω για να καταλάβετε το μέγεθος και την περιπλοκότητα του
ζητήματος.
Μιλάμε για περίπου 40.000 κλίνες στα 97 νοσοκομεία της
χώρας, τα οποία περιέχουν 1.700 ειδικές μονάδες. Κάθε νοσοκομείο περιέχει
τουλάχιστον από τρία έως επτά-οκτώ εργαστήρια, για 204 κέντρα υγείας, για
πολυϊατρεία,

πολυδύναμα

περιφερειακά

ιατρεία,

αγροτικά

ιατρεία,

εξειδικευμένα κέντρα, ερευνητικές υποδομές όπως είναι το ΕΚΕΑ, είναι για την
αιμοδοσία, το Παστέρ, δομές επίσης έμμεσου υγειονομικού ενδιαφέροντος
όπως είναι τα γηροκομεία, τα ΚΑΠΗ, παντού δηλαδή όπου γίνεται χρήση
φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, κλπ.
Θα μας συγχωρέσετε, διότι έχει παραλειφθεί η αναφορά στον
ιδιωτικό τομέα. Ήταν μέσα, αλλά ο δαίμων του τυπογραφείου την αφαίρεσε.
Έχουμε περίπου πάνω από 16.000 κλίνες στον ιδιωτικό τομέα, που αφορούν
ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους και
πάνω από 1.500 διαγνωστικά εργαστήρια σε όλη τη χώρα.
Το θεσμικό πλαίσιο είναι γνωστό, δεν θέλω να το επαναλάβω. Η
απόρροια της εναρμόνισης όλου αυτού του πλαισίου στα ευρωπαϊκά
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δεδομένα και στις επιταγές είτε πρόκειται για οδηγίες, είτε για κανονισμούς,
είτε για αποφάσεις, καταλήγουν στη διαμόρφωση μιας κοινής υπουργικής
απόφασης, η οποία αφορά τα μέτρα και τους όρους για τη διαχείριση των
αποβλήτων στις υγειονομικές μονάδες, η οποία έχει πρόσφατα αναθεωρηθεί.
Αυτό είναι το ένα βασικό εργαλείο με το οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα.
Το δεύτερο είναι εσωτερικοί κανονισμοί διαχείρισης των
αποβλήτων, οι οποίοι «εξατομικεύονται» ανά υγειονομική μονάδα και
υποβάλλονται στις υγειονομικές περιφέρειες προς έγκριση. Εγκρίνονται
δηλαδή από τις υγειονομικές περιφέρειες. Οι υγειονομικές περιφέρειες βάσει
της σημερινής νομοθεσίας δεν έχουν την αρμοδιότητα ούτε τη δυνατότητα
πραγματικού ελέγχου και πραγματικής εποπτείας της τήρησης και της
εφαρμογής αυτών των εσωτερικών κανονισμών.
Από την εμπειρία την οποία έχουμε πρέπει να σας πω και από
προσωπική εμπειρία, γιατί πριν από τη θητεία μου σε αυτή τη θέση σαν
Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας ήμουν υπεύθυνη για τη διοίκηση της
δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ότι διαπιστώσαμε κάποιες αρκετά
σοβαρές δυσχέρειες και προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.
Και είναι προβλήματα και δυσχέρειες διαχρονικά, τα οποία πρέπει να τα
αντιμετωπίσουμε. Εάν τα αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο αυτού του εθνικού
ανασχεδιασμού, θα ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί όπως θα σας πω και στη
συνέχεια με άλλες δύο μονάδες αποτέφρωσης δεν πρόκειται να λύσουμε το
πρόβλημα της διαχείρισης των υγειονομικών αποβλήτων στη χώρα. Αυτό
είναι βέβαιο.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα υγειονομικά απόβλητα είναι ένα
πρότυπο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και αυτά που γνωρίζουμε και
ισχύουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες της κατηγοριοποίησης και της
ταξινόμησης της μεγάλης ποικιλίας αποβλήτων τα οποία παράγονται σε μια
υγειονομική μονάδα. Διότι όπως όλοι γνωρίζετε, είστε με το αντικείμενο
αρκετά κοντά, είναι απόβλητα τα οποία αφορούν από αστικά απόβλητα έως
αμιγώς μολυσματικά, μπορεί να είναι τοξικά, μπορεί να είναι ραδιενεργά,
ακόμα και για απόβλητα τα οποία δεν αναφέρονται συνήθως στη συνήθη
βιβλιογραφία, γενετικής ρύπανσης.
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Λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη η ποικιλία τους και η
κατηγοριοποίηση και η ταξινόμηση η οποία θα καθορίσει και τον διαχωρισμό
που είναι απαραίτητος μέσα στις διάφορες ροές στην υγειονομική μονάδα
βασίζεται εκεί.
Το δεύτερο είναι η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας απαραίτητων
υλικών, μέσων, χώρων και εξειδικευμένου προσωπικού. Γι’ αυτό περνάω
αμέσως και στο θέμα όπως θα δείτε παρακάτω της εκπαίδευσης του
προσωπικού, που αυτά δεν είναι προφανή σήμερα για το υγειονομικό μας
σύστημα, το οποίο μαζί με όλη την κοινωνία την ελληνική και γενικότερα τη
χώρα μας βρίσκεται μέσα σε μια δίνη δημοσιονομικής κρίσης και
δημοσιονομικών περιορισμών, που δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε αυτά
που όντως ιδεωδώς θα είχαμε ανάγκη.
Σε ό,τι αφορά τους εσωτερικούς κανονισμούς για τη διαχείριση
των αποβλήτων, οι έλεγχοι και οι αρμοδιότητες είναι ένα πεδίο το οποίο θα
πρέπει να το ξαναδούμε και να γίνει πιο συγκεκριμένο και πιο σαφές.
Θέλω να σας πω επίσης ότι για θέματα ασφάλειας που αφορούν
είτε τη διαχείριση κάποιων ατυχημάτων, κάποιων συμβαμάτων, ή κάποιων
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπου ένας μολυσματικός τοξικός παράγοντας
μπορεί να διαχυθεί στο περιβάλλον, το νοσοκομειακό ή το εξωνοσοκομειακό,
δεν υπάρχουν πάρα πολύ σαφή και συγκεκριμένα σχέδια, παρά εμπίπτουν
όλα αυτά στα γενικότερα σχέδια τα οποία έχει το Υπουργείο μέσω του ΕΚΕΠΥ
για τους κινδύνους διαφόρων τύπων.
Επίσης, υπάρχει πρόβλημα στην ορθολογική επιλογή των
μεθόδων

αδρανοποίησης.

Αν

αυτές

οι

μέθοδοι

θα

είναι

μέθοδοι

αποστείρωσης, που θα δούμε παρακάτω, ή αποτέφρωσης. Δηλαδή, η κάθε
υγειονομική μονάδα δεν έχει το δικό της πρότυπο ή όπως θα προτείνουμε το
δικό της αρχείο υγειονομικών αποβλήτων, το οποίο θα καθορίζει κατά κάποιο
τρόπο και τον τρόπο επιλογής της μεθόδου αδρανοποίησης.
Και τέλος, υπάρχει όντως πρόβλημα και στην εφαρμογή, τη
συνεχή εφαρμογή, την αναγκαιότητα συνεχούς εφαρμογής εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και για το διοικητικό
μηχανισμό.
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Περνάω τώρα σε μια ενδεικτική εκτίμηση των ποιοτικών και
ποσοτικών δεδομένων για την παραγωγή αποβλήτων από τις υγειονομικές
μονάδες. Δεν είναι από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Οι υγειονομικές
περιφέρειες είναι επτά και εδώ έχουμε μόνο πέντε.
Θέλω να σας πω τα εξής. Και το ποσοτικό μέρος, εκτός από τα
επικίνδυνα, τα οποία καταμετρούνται όντως με λεπτομέρεια το συνολικό
ποσοτικό μέρος και εδώ αλλά και στον πίνακα τον οποίο είδα στο σχέδιο το
οποίο έχετε αναρτήσει δεν είναι ακριβή αποτελέσματα. Και δεν είναι ακριβή
αποτελέσματα, διότι μετρούνται με βάση τον αριθμό κλινών, ενώ θα πρέπει
κανονικά όπως απαιτούν τα ευρωπαϊκά δεδομένα ο προσδιορισμός τους να
γίνεται με βάση τη μέση νοσηλεία, δηλαδή οι κλίνες μπορεί να είναι τόσες,
αλλά ποτέ οι κλίνες δεν είναι γεμάτες σε μια μονάδα κατά 100%. Υπάρχουν
δηλαδή μέσοι όροι νοσηλείας ανά μονάδα, στοιχεία τα οποία τα διαθέτει κατά
κάποιο τρόπο το Υπουργείο Υγείας, αλλά δεν τα έχουμε αξιοποιήσει στον
βαθμό που θα έπρεπε. Και αυτό είναι το συνολικό κόστος το οποίο βλέπετε
ότι είναι αρκετά μεγάλο και ειδικά για τη σημερινή εποχή.
Για

να

αντιμετωπίσουμε

όλα

αυτά

τα

προβλήματα

δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασίας διατομεακής σύνθεσης στην οποία ήταν
εκπρόσωποι και από το Υπουργείο, από τον δημόσιο τομέα, από την
ακαδημαϊκή κοινότητα και από το ΥΠΕΚΑ, με στόχο να μελετηθεί και να
αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, να εντοπίσουμε τα προβλήματα
εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και να διαμορφώσουμε στον
βαθμό του δυνατού ένα εισηγητικό πλαίσιο προτάσεων.
Τα

συμπεράσματα

είναι

ότι

υπάρχει

πρώτον

ανάγκη

αναθεώρησης της ισχύουσας ΚΥΑ και γενικότερα του θεσμικού πλαισίου.
Δεύτερο είναι ότι υπάρχει αναγκαιότητα σύνταξης λεπτομερών οδηγιών
προτύπων, δηλαδή πρέπει να βγει σε εθνικό επίπεδο ένα πρότυπο, το οποίο
να λέει ότι αυτά είναι τα υγειονομικά απόβλητα και χαρακτηρίζονται και
κατηγοριοποιούνται ως εξής. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να υποβάλλουμε
κι εμείς ή ούτε το ΥΠΕΚΑ καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί από
μόνο του στο να μας δώσει απάντηση εάν παραδείγματος χάριν μία πλαστική
συσκευασία ενός ορού, που είναι ένα τελείως αδρανές και ακίνδυνο προϊόν,
ένας ορός που περιέχει είτε χλωριούχο νάτριο, δηλαδή λίγο αλάτι, ή λίγο
ζάχαρη, γλυκόζη, δεν είναι τοξικό απόβλητο. Ίσα-ίσα, είναι ένα απόβλητο το
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οποίο μπορούμε να το ανακυκλώσουμε. Γιατί είναι ένα απόβλητο που στις
νοσοκομειακές μονάδες παράγεται σε μεγάλη και ογκωδέστατη ποσότητα.
Επομένως, χρειαζόμαστε τα πρότυπα, χρειαζόμαστε ένα εθνικό
πρότυπο. Εμείς έχουμε δει, γνωρίζουμε πώς είναι τα πρότυπα σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και κάθε υγειονομική μονάδα θα πρέπει να κάνει τον δικό
της σχεδιασμό.
Το τρίτο είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα και πιο λεπτομερειακά σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση και
τον διαχωρισμό στην αναθεώρηση του πλαισίου πρέπει όπως σας είπα και
προηγουμένως να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να
ξεχωρίσουμε, να ταξινομήσουμε και να διαχωρίσουμε τα ρεύματα, δηλαδή τα
κίτρινα, κόκκινα, κλπ, δοχεία στα οποία πάνε τα διάφορα απόβλητα, αν είναι
αμιγώς μολυσματικά, αν είναι τοξικά, αν είναι μεικτού τύπου, κλπ.
Επίσης, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να καθορίσουμε με βάση αυτά
τα πρότυπα σε ποιες συγκεντρώσεις φάρμακα και άλλες χημικές ουσίες είναι
τοξικά και επικίνδυνα. Γιατί αν ένα μπουκαλάκι περιλαμβάνει 0,1mg,
παραδείγματος χάριν, ενός αντιβιοτικού, δεν είναι τραγικό. Δηλαδή, είναι μία
απειροελάχιστη ποσότητα, είναι ίχνος όπως λέμε και δεν νομίζω ότι είναι
τραγικό να περάσει δηλαδή στην αλυσίδα των αμιγώς επικινδύνων ή
μολυσματικών αποβλήτων.
Και να δούμε τις δυνατότητες. Είναι ανάγκη δημιουργίας αρχείων
υγειονομικών αποβλήτων ανά υγειονομική μονάδα, ανάλογα με το μέγεθός
της, με το τι μονάδες διαθέτει, γιατί υπάρχουν και υγειονομικές μονάδες οι
οποίες έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, έχουν κάποια εργαστήρια
υψηλής εξειδίκευσης, μπορεί να παράγονται ραδιενεργά υλικά, οπότε αυτά
πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για να συγκεντρώνονται και με την
πάροδο του χρόνου να αδρανοποιούνται, κλπ.
Και να δούμε και όλες τις δυνατότητες ανακύκλωσης των
υγειονομικών αποβλήτων, αυτές που αναφέρθηκα προηγουμένως και που
παράγονται σε μεγάλες ποσότητες. Όπως επίσης σε μεγάλες ποσότητες στις
νοσοκομειακές μονάδες παράγονται και απόβλητα τα οποία έχουν να κάνουν
με εντελώς ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία είναι χαρτόνια συσκευασιών,
έντυπο υλικό, κλπ.
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Και τέλος, άφησα για το τέλος την κατηγοριοποίηση, η οποία
είναι η βάση για να κάνουμε την επιλογή μεθόδου αδρανοποίησης, δηλαδή
αποστείρωση ή αποτέφρωση.
Θέλω να συμπληρώσω μόνο σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα
υλικών μέσων, χώρων και προσωπικού, ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού με
ειδικές γνώσεις μέσα στα νοσοκομεία, δεν είναι αρκετοί δηλαδή οι τεχνικοί
ασφάλειας οι οποίοι διαθέτουν τα νοσοκομεία, όπως επίσης πρέπει να γίνει
εκπαίδευση και για όλο το προσωπικό, γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όλο
το προσωπικό μέσα σε μια μονάδα είναι υπεύθυνο για την παραγωγή
αποβλήτων, αλλά πρέπει μια επιλεγμένη ομάδα προσωπικού να εξειδικευτεί
μέσω εκπαίδευσης σε κάποια πιο ειδικά θέματα διαχείρισης των αποβλήτων.
Για τους εσωτερικούς κανονισμούς ότι χρειάζονται αυτού του
τύπου την «εξατομίκευση» μίλησα προηγουμένως και πρέπει να δοθεί η
δυνατότητα και η δυνατότητα όχι μόνο η θεσμική, αλλά και η πρακτική στις
υγειονομικές περιφέρειες να εποπτεύσουν και να ελέγξουν πραγματικά την
ορθή εφαρμογή των εσωτερικών κανονισμών για κάθε υγειονομική μονάδα.
Και βέβαια, στη διαχείριση των θεμάτων ασφαλείας πρέπει να
γίνουν συγκεκριμένα σχέδια εκτάκτου ανάγκης, τα οποία θα βοηθήσουν με
την παρουσία τους και οι τεχνικοί ασφαλείας, αλλά κυρίως και οι γιατροί
εργασίας, τους οποίους πρέπει να διαθέτει η κάθε υγειονομική μονάδα και
σήμερα δυστυχώς δεν διαθέτουν όλες οι υγειονομικές μονάδες από έναν
γιατρό εργασίας.
Σε ό,τι αφορά τώρα την επιλογή των τρόπων αδρανοποίησης.
Δεν θα παραμείνω στις τεχνολογίες, είναι γνωστές σε όλους. Αλλά αυτό που
θα ήθελα να μεταδώσω σαν μήνυμα είναι ότι δεν θα πρέπει μονόπλευρα να
είμαστε προσανατολισμένοι μόνο στις τεχνολογίες αποτέφρωσης ή στις
τεχνολογίες και στη συνέχεια υγειονομικής ταφής.
Είναι αποδεδειγμένο ότι τουλάχιστον οι τρεις πρώτες από αυτές
τις τεχνολογίες αποστείρωσης τις οποίες βλέπετε, δηλαδή η υγρή θερμική
επεξεργασία, η ακτινοβολία με μικροκύματα και η ξηρή θερμική επεξεργασία,
είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και εκτός από την τελευταία η οποία έχει
δευτερογενή απόβλητα και δεν μας εξυπηρετεί τόσο πολύ είναι και πιο
οικονομικές και πιο κατάλληλες για την εφαρμογή μέσα στον χώρο των
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υγειονομικών μονάδων. Και αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε στις ίδιες
τις μονάδες είτε σε άλλες ζώνες βιομηχανικής φύσης, οι οποίες για την
ευρωπαϊκή νομίζω νομοθεσία ή δεδομένο θεωρούνται χαμηλής όχλησης, που
δεν θεωρούνται για την ελληνική νομοθεσία, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν
ξέρω κιόλας τις λεπτομέρειες.
Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της μονάδας αποστείρωσης in
situ, πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Το «μειονέκτημα» για εμάς είναι ότι
απαιτείται χώρος τεμαχισμού, σύνθλιψης δηλαδή των αποβλήτων και εκεί
έχουμε πρόβλημα. Δεν θα σας πω τα πλεονεκτήματα ένα προς ένα, μπορείτε
να τα δείτε εδώ. Και σε ό,τι αφορά το φορτίο το μολυσματικό και σε ό,τι αφορά
τη διαχείριση και την αξιοπιστία της είναι καλύτερα. Έχει πολύ χαμηλότερο
κόστος λειτουργίας και χρησιμοποιείται κυρίως, απ’ ό,τι έχουμε δει, στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Αλλά και ακόμα και η εκτός υγειονομικής μονάδας εγκατάσταση,
τα πλεονεκτήματα των μονάδων αποστείρωσης είναι κι αυτά πάρα πολύ
καλές επενδύσεις, διότι μπορεί να αποφέρουν και οικονομικά οφέλη, εφόσον
όταν είναι μία μονάδα εγκατεστημένη αλλού, σε μια βιομηχανική ζώνη, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και για την αποστείρωση και μολυσματικών επικίνδυνων
αποβλήτων μη υγειονομικής προέλευσης.
Αυτά ήθελα να σας πω. Μπορώ να καθίσω μέχρι τις 2:30. Αν
υπάρχου κάποιες ερωτήσεις, να μου υποβληθούν. Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ την κ. Παπανικολάου. Ο επόμενος
ομιλητής είναι ο κύριος Κοτρωνιάς.
Θερμή παράκληση και πάλι σε όλους, όσο γίνεται να
συντέμνουμε τον χρόνο, γιατί έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από το πρόγραμμα.
Γ. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων, συνάδελφοι της
αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι.
Συζητάμε σήμερα ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που
απασχολεί την καθημερινότητά μας, που απασχολεί την πολιτική λειτουργία
του κράτους, τους δήμους, τους επιστημονικούς φορείς, την ίδια την ελληνική
κοινωνία. Γιατί η διαχείριση των αποβλήτων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί,
ενδιαφέρει και αποτελεί ευθύνη του καθενός πολίτη ξεχωριστά και όλων μαζί.
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Αποτελεί μέριμνα και ευθύνη του κράτους, αλλά και της κοινωνίας των
πολιτών, των φορέων της αυτοδιοίκησης, αλλά και των επιχειρήσεων. Είναι
ένα ζήτημα που αγγίζει το σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων στη
χώρα μας.
Μόνο που αυτό το ζήτημα το κρίσιμο το συζητάμε εν έτη 2014
και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει όλους πάρα πολύ και να
αναλογιστούμε τις ευθύνες μας από όπου κι αν προερχόμαστε.
Είναι προφανές ότι εμείς ως αυτοδιοίκηση έχουμε ιδιαίτερη
εμπλοκή στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων, από τη συγκέντρωση και
την αποκομιδή στο επίπεδο της γειτονιάς, από την τελική συγκέντρωση και τη
μεταφόρτωση σε επίπεδο ΣΜΑ, από την οργάνωση και τη συγκέντρωση των
ανακυκλώσιμων υλικών, μέχρι την τελική διάθεση στους ΧΥΤΑ και τους ΧΥΤΥ
της χώρας, που οι φορείς της αυτοδιοίκησης μέσω των ΦΟΣΔΑ έχουν την
ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
Στην πορεία του χρόνου και των αρμοδιοτήτων μας σε σχέση με
το θέμα αυτό, αλλά και της εγγύτητάς μας προς τον πολίτη, έχουμε επισημάνει
τα προβλήματα που μας έχουν περιορίσει μέχρι σήμερα σε όχι ικανοποιητικά
επίπεδα αποτελεσματικής διαχείρισης, αλλά έχουμε επισημάνει και τις δικές
μας αδυναμίες να σταθούμε θαρραλέα μπροστά στις κοινωνίες μας και να
αναλάβουμε και να απορροφήσουμε το κόστος των αντιδράσεων, πείθοντάς
τους για την ανάγκη χωροθέτησης μονάδων επεξεργασίας στις περιοχές μας.
Για εμάς αποτελεσματική διαχείριση είναι αυτή που διασφαλίζει
το βέλτιστο στη συλλογή και αποκομιδή, την ελάχιστη και δίκαιη επιβάρυνση
στον πολίτη και στον παραγωγό των αποβλήτων και τη μικρότερη δυνατή
επίπτωση στο περιβάλλον σε όλο το σύστημα της συλλογής και της
διαχείρισης.
Για εμάς η θεμελιακή αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» είναι το
στοίχημα και αυτό οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ελάχιστα ανταποκρίνεται
στη σημερινή πραγματικότητα. Όπως και η διαλογή στην πηγή, η οποία είναι
το κλειδί της διαχείρισης και συνδέεται με τη δημιουργία της κουλτούρας της
ατομικής και της κοινωνικής ευθύνης.
Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, έχουμε εντοπίσει ως κύρια
ζητήματα

της

σημερινής

κατάστασης
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αποτελέσματος, πρώτα απ’ όλα την έλλειψη του σύγχρονου εθνικού
σχεδιασμού ο οποίος επιχειρείται αυτές τις μέρες. Την ελλιπή εφαρμογή των
περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων, η οποία συνδέονται και
με την ανάγκη της αναθεώρησής τους. Τον μεγάλο αριθμό των φορέων
διαχείρισης με διαφορετικό μέγεθος, διαφορετική οργάνωση, διαφορετική
θεσμική συγκρότηση, διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες και διαφορετική
τεχνογνωσία. Το διαφορετικό επίπεδο ωριμότητας των έργων διαχείρισης των
αστικών αποβλήτων από περιφέρεια σε περιφέρεια και από διαχειριστική
ενότητα σε διαχειριστική ενότητα.
Το διαφορετικό καθεστώς της χρηματοδότησης σε σχέση,
παραδείγματος χάριν, με την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ. Την αδυναμία
χωροθέτησης σε πολλές περιοχές με συνήθη τα διοικητικά και νομικά εμπόδια
και τις υποκινούμενες πολλές φορές κοινωνικές αντιδράσεις, οι οποίες δεν
μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δεν υπάρχει
ευελιξία στο να παρακαμφθούν κάποιες υποκινούμενες πολλές φορές
αντιδράσεις. Τα διαφορετικά συστήματα κοστολόγησης και τα διαφορετικά
επίπεδα κόστους λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας. Τους αυξητικούς
μεν αριθμούς, αλλά όχι τους επιθυμητούς στο ποσοστό της ανακύκλωσης. Τη
διαιώνιση της λειτουργίας των ΧΑΔΑ, που ακόμα όπως ξέρετε δεν έχουν
κλείσει και δεν έχουν αποκατασταθεί στο σύνολό τους, αφού αυτό συνδέεται
με όλα τα υπόλοιπα. Συνδέεται άμεσα με την κατασκευή των νέων έργων
διαχείρισης και την τεράστια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση, στον σχεδιασμό
και στην υλοποίηση αυτών των έργων.
Παρά βέβαια τα ανοιχτά αυτά ζητήματα, υπάρχουν θεσμικές
εξελίξεις που προδιαγράφουν μια βελτίωση της αποτελεσματικής διαχείρισης,
όπως είναι οι ρυθμίσεις του νόμου του Καλλικράτη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση
των αποβλήτων, η δημιουργία περιφερειακών ισχυρών και βιώσιμων ΦΟΣΔΑ
με τις προβλέψεις του 471, παρά τις θεσμικές αδυναμίες των προβλέψεων, η
κύρωση της εφαρμογής της Οδηγίας 2008/98 και οι νέοι στόχοι της
ανακύκλωσης, η εφαρμογή του νόμου για την τελική προστασία του
περιβάλλοντος, παρά τις υπερβολικές του προβλέψεις κυρίως σε ό,τι αφορά
το τέλος ταφής, το οποίο προσωπικά θεωρώ ότι είναι ένα αφελές μέσο πίεσης
των αυτοδιοικήσεων με απροσδιόριστες ακόμα επιβαρυντικές συνέπειες για
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τις ήδη δοκιμαζόμενες τοπικές κοινωνίες στις οποίες θα μεταφερθεί το κόστος
ταφής για το διάστημα αυτό.
Σε αυτό το νέο θεσμικό περιβάλλον δεν μπορούμε να
παραγνωρίσουμε βέβαια το νέο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον στο
οποίο εστιάζεται πρώτα απ’ όλα στην οικονομική κρίση που έχει άμεση
επίπτωση τόσο στις παραγόμενες ποσότητες των αποβλήτων αλλά και στην
οικονομική δυνατότητα των πολιτών να ανταποκριθούν στα επιβαλλόμενα
τέλη, στην ανάγκη για τη δημιουργία δημόσιων φορέων ΦΟΣΔΑ με το
μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος, γιατί αυτό το λειτουργικό κόστος
επιμερίζεται τελικά στον πολίτη, στην ανάγκη για προώθηση έργων και με
ΣΔΙΤ σε μια εποχή δραστικής μείωσης των δημοσίων δαπανών και βέβαια,
επειδή όλα αυτά λίγο-πολύ έχουν ακουστεί, έχουν ακουστεί πολλές φορές,
δεν ξέρω τελικά ποιο είναι το πρακτικό τους αποτέλεσμα.
Πάμε λοιπόν τι πιστεύουμε για να γίνει πράξη αυτή η
αναπτυξιακή ευκαιρία, τι θα προτείναμε εμείς. Πρώτα απ’ όλα, τη γρήγορη
ολοκλήρωση και την αναθεώρηση του εθνικού σχεδιασμού και όχι βέβαια τον
σχεδιασμό με αποσπασματικό χαρακτήρα στη διαχείριση των αποβλήτων και
προφανώς, μετά από αυτό, την αυτονόητη αναθεώρηση των περιφερειακών
διαχειριστικών σχεδίων.
Την εξειδίκευση και την εφαρμογή μέτρων και κανονιστικών
διατάξεων με βάση την Οδηγία 2008/98, αλλά και την ανάγκη προσαρμογής
των συστημάτων διαχείρισης και κοστολόγησης στην αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει». Τον άμεσο σχεδιασμό και αυστηρό έλεγχο για τη διαχείριση των
ειδικών αποβλήτων με τη χωροθέτηση και τη δημιουργία ΧΥΤΕΑ και άλλων
ειδικών εγκαταστάσεων.
Τη διαμόρφωση των κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων
διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Κοστολόγηση και καθορισμού της
μεθοδολογίας υλοποίησης κύριων και συμπληρωματικών έργων διαχείρισης.
Τον προσδιορισμό ενός ελάχιστου χωρικού επιπέδου και τονάζ ανά μονάδα,
ώστε να καθίσταται βιώσιμη η κάθε μονάδα διαχείρισης. Τον ειδικό σχεδιασμό
για τον νησιωτικό χώρο με μεταφορά σε μεγαλύτερα νησιά ή σε χερσαίες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας, όπου αυτό απαιτείται.
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Τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων για τα κύρια έργα διαχείρισης, για
τις μονάδες, αλλά και τις συμπληρωματικές εγκαταστάσεις, δεματοποιητές,
compost, κλπ. Την επαναξιολόγηση των συστημάτων ανακύκλωσης με
αυστηρότερους ελέγχους σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους και την
κάλυψη των αναγκών όλης της ελληνικής επικράτειας.
Την εξάντληση του κοινωνικού και επιστημονικού διαλόγου που
θα οδηγήσει σε έναν σχεδιασμό που θα συνοδευτεί και θα θωρακιστεί με
διαδικασίες fast-track στην υλοποίησή του, ειδικά στο θέμα της χωροθέτησης
εγκαταστάσεων, που όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι είναι το μεγάλο
πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Το πρόβλημα των σκουπιδιών στην
Ελλάδα είναι ότι δεν μπορούν να χωροθετηθούν εύκολα, χωρίς τεράστιες
αντιδράσεις των κοινωνιών οι εγκαταστάσεις των ΧΥΤΥ. Αυτό είναι το
πρόβλημά μας. Πρέπει κάποτε να το δούμε, να βελτιώσουμε το νομικό
πλαίσιο και να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτόν τον τομέα. Εάν η
κοινωνία καταλάβει ότι αυτό είναι προς όφελός της, προς όφελος της
προστασίας του περιβάλλοντος και καμφθούν οι αντιδράσεις, να είσαστε όλες
και όλοι σίγουροι ότι το πρόβλημα των σκουπιδιών θα λυθεί άμεσα, όπως έχει
λυθεί με επιτυχία το πρόβλημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, αφού
οι κοινωνίες έχουν πειστεί ότι οι βιολογικοί καθαρισμοί γίνονται και
λειτουργούν προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.
Την πιλοτική εφαρμογή έξυπνων εργαλείων κοστολόγησης και
διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Έξυπνοι κάδοι. Που θα εξυπηρετεί
την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και θα εδραιώνει ένα σύστημα δίκαιης
οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Τη βελτίωση της νομοθεσίας -και δίνω ιδιαίτερη σημασία σε
αυτό- για την επίλυση θεσμικών και οικονομικών προβλημάτων των φορέων
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Για τις μετατάξεις προσωπικού, για την
πρόσληψη προσωπικού, για την ανάθεση έργων και κυρίως για την
επιλεξιμότητα του ΦΠΑ, το οποίο αποτελεί μια γάγγραινα για κάποιους φορείς
οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες μορφές, σε αντίθεση με άλλους φορείς οι
οποίοι έχουν άλλη νομική μορφή.
Τέλος, κανένας σχεδιασμός, κανένα σύστημα διαχείρισης, καμία
μεθοδολογία και καμία θεσμικού χαρακτήρα ρύθμιση δεν μπορεί να είναι
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αποτελεσματική στο μείζον ζήτημα της διαχείρισης των αστικών στερεών
αποβλήτων, αν δεν έχει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη συναίνεση
της τοπικής κοινωνίας.
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τον σχεδιασμό ενός
δυναμικού προγράμματος, με ευρεία υποστήριξη και εφαρμογή στο σύνολο
της χώρας, που θα κινείται σε δύο άξονες.
Πρώτον. Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τη διαχείριση των
αστικών στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης και στα προγράμματα δια βίου μάθησης. Να γίνει κατανοητό ότι
οι χώροι αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων είναι χώροι προστασίας του
περιβάλλοντος, προστασίας του μέλλοντος των παιδιών και όχι το αντίθετο.
Δεύτερον. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των πολιτών για την
ενίσχυση της ανακύκλωσης, τη διαφοροποίηση του καταναλωτικού μοντέλου
και τη βελτίωση των δεικτών περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και ευθύνης.
Επιτρέψτε μου να σας πω εδώ εκτός κειμένου ότι στις πόλεις
μας

προσπαθήσαμε

να

εφαρμόσουμε

διάφορα

συστήματα,

όπως

παραδείγματος χάριν την οικιακή κομποστοποίηση. Μοιράσαμε κάδους στα
σπίτια, προμηθευθήκαμε μεγάλους κομποστοποιητές για 100 οικογένειες. Το
αποτέλεσμα είναι ότι στους μεγάλους κομποστοποιητές οι οποίοι έχουν
αποτέλεσμα και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος του
περιβάλλοντος δεν υπάρχει προσέλευση. Τι φταίει; Θα σας πω τι φταίει, αυτό
που είπα προηγουμένως. Ότι δεν συνδέσαμε τη χρήση αυτών με τη μείωση
των τιμολογίων των πολιτών. Τι άλλο φταίει; Αυτά που είπαμε. Η συμμετοχή
της κοινωνίας, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.
Άρα λοιπόν, εμείς ως αυτοδιοίκηση δίνουμε μεγάλη σημασία σε
αυτόν τον τομέα και εν κατακλείδι η διευθέτηση των θεσμικών εκκρεμοτήτων,
ένα, η οργάνωση ισχυρών ΦΟΣΔΑ, δύο, η ολοκλήρωση των έργων
διαχείρισης, τρία, και η αλλαγή της νοοτροπίας της κοινωνίας μας, μπορούν
να οδηγήσουν σε μια νέα εποχή στη διαχείριση των αποβλήτων.
Είναι αναγκαίο για την κοινωνία μας, είναι σημαντικό για το
περιβάλλον μας και την αειφορία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κοτρωνιά. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο
κύριος Κάρδαρης.
Επαναλαμβάνω την παράκληση για σύντμηση του χρόνου.
Θ. ΚΑΡΔΑΡΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους των
φορέων διαχείρισης και επιτρέψτε μου και εκτός κειμένου να πω μερικά
πράγματα, να καταθέσω κάποιες απόψεις. Και ξεκινώντας από το εξής, την
αίσθηση που δημιουργείται με τη σημερινή Ημερίδα.
Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα έχει εξοπλίσει τον τομέα της διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων σε όλο του το φάσμα με ένα νομοθετικό πλαίσιο, με εργαλεία
χρηματοδοτικά, το ΕΠΠΕΡΑΑ, με τη σημερινή διαδικασία αναθεώρησης του
εθνικού σχεδιασμού, φέρνοντας την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς
διαχείρισης, που είμαστε εμείς, την αίσθηση ότι τώρα είναι η σειρά σας, τώρα
είναι η σειρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων διαχείρισης. Τα
εργαλεία τα έχετε, υλοποιείστε. Αλλάξτε το περιβάλλον.
Εάν

κάποιος

έχει

πλήρη

αίσθηση

του

πώς

είναι

η

πραγματικότητα, μάλλον θα το εκλάμβανε αυτό ως μιας υψηλής αισθητικής
χιούμορ, ανέκδοτο. Η πραγματικότητα βέβαια, η καθημερινή δουλειά είναι
αυτή που δημιουργεί αυτό το οποίο λέω. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι
στην

Ελλάδα,

τουλάχιστον

από

άποψη

εργαλείων,

νομοθεσίας,

προσανατολισμών, στόχων, ποσοτικών στόχων, είμαστε όχι απλά πλήρεις,
αλλά υπερπλήρεις. Η πραγματικότητα είναι ότι χρειάζεται η τοπική
αυτοδιοίκηση, όχι μόνη της προφανώς, να ενσκήψει με σοβαρότητα και
επαγγελματισμό στο πρόβλημα αυτό, να ανατρέψει μια εικόνα τουλάχιστον 20
και πλέον ετών άσχημη, αλλά και ανατροπής ενός κλίματος, αυτό που είπε ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, της ανατροπής πλήρως
της εικόνας που έχει ο πολίτης σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Και δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των έργων υγειονομικής ταφής. Το ζήτημα
είναι πολύ πιο σύνθετο.
Ο ρόλος λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων
διαχείρισης είναι πολύπλοκος, είναι σύνθετος, είναι όμως μια πρόκληση. Και
αν θέλετε, με δεδομένες τις συνθήκες τις σημερινές τις οικονομικές, τις
κοινωνικές, το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο καλείται η τοπική αυτοδιοίκηση
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να λειτουργήσει, είναι μια διπλή πρόκληση. Και νομίζω, έχοντας μια εικόνα
τουλάχιστον από τα μέλη του δικτύου μας και από τον τρόπο και από τη
θέληση και το πείσμα που τουλάχιστον έχουμε, πιστεύω ότι θα τα
καταφέρουμε.
Το ζητούμενο όμως είναι το εξής. Για να γίνει διαχείριση -και
μιλάω πιο πολύ για το κομμάτι των αστικών στερεών αποβλήτων- για να
έχουμε αποτέλεσμα, χρειάζονται τρία πράγματα. Το ένα είναι αυτό το οποίο
έχουμε σήμερα μπροστά μας και είναι ο εθνικός σχεδιασμός και ό,τι αυτός
συνεπάγεται. Τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης, οι στόχοι οι οποίοι πρέπει
να πετύχουμε. Από την άλλη πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, στο
οποίο θα στηθούν τα εργαλεία εκείνα για να υλοποιήσουν τους στόχους
αυτούς. Και στη μέση είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, διότι εκεί καταλήγουν όλα,
με τους φορείς διαχείρισης, για να εξειδικεύσει και να πετύχει τάχιστα τους
στόχους αυτούς. Και κυρίως να ανατρέψει και όλες αυτές τις αρνητικές, δεν
χρειάζεται να τις περιγράψουμε, την αρνητική εικόνα που έχουν τοπικές
κοινωνίες, πολίτες, κλπ, και τη δυσπιστία ακόμα σε σχέση με τη χωροθέτηση
έργων διαχείρισης απορριμμάτων.
Κάτι λείπει όμως σήμερα. Τι λείπει; Έχουμε λοιπόν τον εθνικό
σχεδιασμό. Λείπει το κομμάτι εκείνο -και δεν μπορώ να μην το αναφέρω- που
εκφράζεται μέσα από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πει,
«Ορίστε, να, αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο, έτσι θα είναι οι φορείς διαχείρισης,
αυτός είναι και ο εθνικός σχεδιασμός, αυτοί είναι οι στόχοι, πάρτε τα, βάλτε τα
κάτω, δουλέψτε, βάλτε χρονοδιάγραμμα», σκύβουμε το κεφάλι, σηκώνουμε τα
μανίκια και δουλεύουμε. Κάτι λείπει λοιπόν και νομίζω ότι έχω τουλάχιστον
την ευθύνη ως εκπρόσωπος του δικτύου των φορέων διαχείρισης να το
επισημάνω. Το ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο. Τι είναι οι φορείς διαχείρισης; Οι φορείς διαχείρισης
είναι το εργαλείο εκείνο των τοπικών κοινωνιών, που θα πάρει τον
περιφερειακό σχεδιασμό έτσι όπως έχει προδιαγραφεί και θα αρχίσει να τον
υλοποιεί, να τον εξειδικεύει και να τον υλοποιεί. Τι χρειάζεται ένας φορέας
διαχείρισης για να λειτουργήσει; Χρειάζεται να διευκρινιστεί το εύρος, το
μέγεθος και η μορφή που θα έχει ο φορέας διαχείρισης αυτός. Δεύτερον, θα
πρέπει να έχει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, το κατάλληλο
προσωπικό για να λειτουργήσει. Τρίτον, θα πρέπει να έχει τα οικονομικά
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εκείνα εργαλεία, ώστε να μπορεί να σταθεί αυτοδύναμα, αυτάρκη, για να
μπορέσει να υλοποιήσει ό,τι έχει, στο εύρος το οποίο έχει να υλοποιήσει. Και
το τέταρτο είναι ένα διοικητικό περιβάλλον, είναι ένα θεσμικό περιβάλλον, το
οποίο θα τον διευκολύνει, θα διευκολύνει το έργο του.
Τι υπάρχει από όλα αυτά σήμερα; Ως προς τη μορφή και το
μέγεθος, έχουμε μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα την οποία θα την εξηγήσω και
στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή, ο 4071 προβλέπει ανά περιφέρεια έναν φορέα
διαχείρισης, ο οποίος μπορεί με κάποια επιλογή να είναι ένα νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, ένας σύνδεσμος, ή μια ανώνυμη εταιρεία. Ενώ αυτός ο
νόμος έχει εγκαταλειφθεί εδώ και δύο χρόνια και εμείς ως δίκτυο έχουμε
επισημάνει τουλάχιστον δύο με τρία χρόνια τα κενά που έχει αυτός ο νόμος,
φτάσαμε εν έτη 2014 και ενώ θα έπρεπε να έχουν βγει ΚΥΑ, θα έπρεπε να
έχουν βγει εγκύκλιοι, θα έπρεπε να έχουν βγει χρηματοδοτικά εργαλεία για
τους φορείς διαχείρισης αυτούς, έχουμε φτάσει στο να μην έχουν συγκροτηθεί
οι φορείς αυτοί έτσι τουλάχιστον όπως προβλέπει ο 4071 και ούτε καν να έχει
βγει μια νομοθετική πράξη η οποία θα δίνει χρονικό περιθώριο, θα δίνει
παράταση, ως προς τη δημιουργία και συγχώνευση των φορέων διαχείρισης.
Με αποτέλεσμα, σας μεταφέρω μια εικόνα η οποία υπάρχει,
υπάρχουν έργα ΣΔΙΤ τα οποία έχουν φτάσει είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη
φάση από περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν συγκροτήσει και ούτε προτίθενται
ούτε θέλουν να συγκροτήσουν αυτής της μορφής τα νομικά πρόσωπα και
είναι επί κινδύνω αν θα προχωρήσουν ή όχι σε περαιτέρω φάση υλοποίησης
αυτών των έργων.
Διότι αν λογικά στις 31/12/2013 αυτοί οι φορείς έπρεπε να έχουν
παύσει να λειτουργούν και να έχουν ενταχθεί σε έναν ενιαίο περιφερειακό
σύνδεσμο, πώς δικαιολογείται, ανησυχούν, αν οι όποιες αποφάσεις πάρουν,
τα όποια αποτελέσματα θα έχουν, αν θα είναι σύννομα ή όχι. Δηλαδή,
πιθανότατα σκέφτονται ότι οι διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και
πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα των τοπικών τους κοινωνιών μπορεί να
τιναχθούν στον αέρα.
Αναφέρω ένα παράδειγμα, τον πρόσφατο διαγωνισμό του νομού
Ηλείας, όπου υπάρχει θεσμοθετημένος φορέας, είναι ο Σύνδεσμος του νομού
Ηλείας, ο οποίος όμως σύμφωνα με τον 4071 από την 1/1/2014 δεν υπάρχει.
102

ΗΜΕΡΙΔΑ – 10/2/2014

Απαιτείται λοιπόν άμεσα η τακτοποίηση, αν θέλετε, ως προς τη δημιουργία και
τη συγχώνευση των φορέων αυτών, πριν έχουμε «ατυχήματα» από τους
φορείς αυτούς.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν ελλείψεις και κενά σε αυτόν
τον νόμο, τα οποία παραμένουν ακόμα και υπάρχει κι άλλη μια περιφέρεια, η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει εφαρμόσει πλήρως τον 4071,
αλλά δυστυχώς και αυτή είναι με δεμένα τα χέρια και αναμένουν όλοι έναν
άλλο φορέα, γι’ αυτό ξεκίνησα την παρουσίασή μου σήμερα, ο οποίος
απουσιάζει από αυτή την αίθουσα, να δώσει λύσεις στα θέματα αυτά.
Ως προς τη στελέχωση των φορέων διαχείρισης. Δυστυχώς, οι
φορείς διαχείρισης οι οποίοι έπρεπε να είναι τα εργαλεία, τα επιστημονικά και
τεχνικά εργαλεία που θα προωθήσουν, θα δώσουν λύση στην εφαρμογή των
περιφερειακών σχεδιασμών και στην υλοποίηση των έργων διαχείρισης,
έχουν μείνει με ένα προσωπικό κληρονομιάς δήμων, δεν έχουν στελεχωθεί τα
τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια και αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς, αυτό το
οποίο απαιτεί πλέον η κοινωνία, οι τοπικές κοινωνίες, γιατί έχουν να κάνουν
και με το προφίλ των φορέων αυτών, είναι η στελέχωσή τους με ένα
επιστημονικό προσωπικό όχι απλά τεχνικά και επιστημονικά καταρτισμένο,
αλλά θα πρέπει να σηματοδοτεί και αυτό το καινούργιο.
Που σημαίνει και είναι και μια προσωπική άποψη, τη λέω
χρόνια, ότι δυστυχώς στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν
παράγουμε στελέχη. Δηλαδή, ακόμα και τα πανεπιστήμιά μας που παράγουν
επιστήμονες δεν τους δίνουν κίνητρα να ενταχθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση
για να δουλέψουν, παρά αντιθέτως αποτρέπουμε τους επιστήμονες, τα παιδιά
τα δικά μας που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια και εξειδικεύονται στον τομέα
της διαχείρισης των απορριμμάτων να εργαστούν στην τοπική αυτοδιοίκηση
και να δώσουν την ώθηση, τον αέρα εκείνον τον οποίο χρειάζεται.
Ως προς το θεσμικό περιβάλλον το οποίο λειτουργούμε, σας
ανέφερα ότι έχουμε μείνει ακόμα σε έναν 4071, ο οποίος έχει μείνει χωρίς όλα
αυτά τα συνοδευτικά τα οποία απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσουν οι
φορείς διαχείρισης.
Έχει τεθεί και ένα θέμα, ανέφερε κάτι και ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, σε σχέση με το ΦΠΑ. Νομίζω ότι στον
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διάλογο που θα ακολουθήσει μετά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και
επειδή είναι και ο κύριος Μαντζούφας εδώ θα πρέπει να το δούμε. Δεν το
ανοίγω για την ώρα έτσι ως έχει τουλάχιστον στο επίπεδο το οποίο έχει.
Αυτή τη στιγμή, η εικόνα η οποία έχει προδιαγραφεί, όπως την
περιέγραψα προηγουμένως, δεν είναι ούτε απαισιόδοξη ούτε αισιόδοξη, όπως
μπορεί να φαντάζεται ο καθένας. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν αρκετά έργα ΣΔΙΤ
τα οποία έχουν προχωρήσει, πρόκειται να υλοποιηθούν, πρόκειται να φέρουν
αποτέλεσμα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και ελάχιστα δημόσια έργα και αυτό
δείχνει και την αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο να αντεπεξέλθει στον
βαθμό που πρέπει και υποχρεούται στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστα δημόσια έργα, ελάχιστα έργα
δηλαδή τα οποία έχουν ενταχθεί στα ΠΕΠ, δείχνει, αποδεικνύει αυτό το οποίο
ισχυρίζομαι κι εγώ. Ότι οι φορείς διαχείρισης δυστυχώς έχουν απαξιωθεί τα
τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να ρίχνουμε όλο το βάρος, αυτό το οποίο
θέλουμε να μεταφέρουμε, σήμερα ακούστηκε παραδείγματος χάριν ότι οι
φορείς διαχείρισης είναι η Αχίλλειος πτέρνα, αντί να είναι το δόρυ. Και είναι
αλήθεια. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν φρόντισε την Αχίλλειο πτέρνα να την
κάνει το δόρυ, την αιχμή του δόρατος εκείνη της τοπικής αυτοδιοίκησης και
της τοπικής κοινωνίας, ώστε να αντεπεξέλθει στον ρόλο τον οποίο έχει.
Θεωρώ

λοιπόν

ότι

έχοντας,

κλείνοντας

ο

κύκλος

της

αναθεώρησης του εθνικού σχεδιασμού και αντί να μεταφέρουμε όλο αυτό το
βάρος και τις ευθύνες στην τοπική αυτοδιοίκηση, να δούμε το πώς θα
εξοπλίσουμε αυτό το εργαλείο μας, τους φορείς διαχείρισης στερεών
αποβλήτων, ούτως ώστε να αντεπεξέλθουν στο έργο το οποίο έχουν μπροστά
τους.
Είναι και μια έκκληση, αν θέλετε, μετά από δύο χρόνια πιέσεων
του δικτύου για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου πάνω στο οποίο
πρέπει να λειτουργούμε. Η πρόκληση είναι μπροστά μας, είναι καθημερινά.
Χθες, καταδικάστηκε η Ζάκυνθος. Πιθανόν και η Κέρκυρα. Αύριο, θα είναι οι
ΧΑΔΑ. Προσθέτουμε, προσθέτουμε, προσθέτουμε, με αποτέλεσμα να
επιβαρύνει συνεχώς την εικόνα η οποία έχει ο πολίτης και οι τοπικές κοινωνίες
σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα όλο αυτό το
χρονικό διάστημα που έχει μείνει αναξιοποίητο και από τους φορείς και από
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τα εργαλεία της τοπικής αυτοδιοίκησης να δυσκολεύει όλο και περισσότερο τη
χωροθέτηση

έργων διαχείρισης

απορριμμάτων.

Ακόμα

και

τα

ΣΔΙΤ

δημιουργούν μια επιπλέον επισφάλεια σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ιδιαίτερα
με τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δυστυχώς ο Πρόεδρος δεν
ανέφερε, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα και ειλικρινά αναρωτιέμαι πώς θα
καταφέρουν οι δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες να αντεπεξέλθουν στις
συμβάσεις τις οποίες θα υπογράψουν αύριο-μεθαύριο σε σχέση με τα έργα
της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αφήσει πάρα-πάρα πολλές
εκκρεμότητες. Εγώ θα αναφέρω κλείνοντας τα εξής. Το ειδικό τέλος ταφής.
Δεν είναι κανείς αντίθετος με την έννοια, με τη λογική ότι, «Κοίταξε να δεις, ή
θα κάνεις αυτό ή δυστυχώς θα πρέπει να πληρώσεις ένα ειδικό τέλος ταφής».
Το θέμα είναι αναρωτιέστε, αυτή τη στιγμή έχει κανείς αναρωτηθεί σε τι
κατάσταση είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι στην Ελλάδα; Όταν ανοίγει
αυτό το θέμα, υπάρχει ένα μόνιμα μειδίαμα από όλα τα στελέχη, πόσο μάλλον
αυτό να εφαρμοστεί στους πολίτες. Να μεταφερθεί στους πολίτες.
Και κυρίως να αναφέρω και τελειώνοντας το εξής. Δυστυχώς,
συνεχίζουμε και τιμολογούμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει καμία λογική,
δεν έχει καμία βάση. Δηλαδή, τιμολογούμε σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα
τον πολίτη, όταν στο ίδιο τιμολόγιο με το οποίο τιμολογείται ο πολίτης έχουν
προστεθεί δεκάδες άλλα πράγματα. Από αυτό λοιπόν το ελάχιστο το οποίο
εισπράττει η ΔΕΗ και ο δήμος, πρόκειται να αξιοποιηθεί από τον δήμο, από
την τοπική αυτοδιοίκηση και από εμάς, προκειμένου να γυρίσει ως έργο στους
πολίτες.
Άρα,

πρώτον,

είναι

εντελώς

παράλογο

να

τιμολογούμε

διαχείριση απορριμμάτων, τέλη ταφής, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα. Και ένα
δεύτερο. Είναι αδύνατον να προσθέτουμε, να χωράμε, να βάζουμε σε ένα
τιμολόγιο, στο τιμολόγιο της ΔΕΗ όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Και προφανώς
ο πολίτης βλέποντας αυτό, ερχόμενος σε αυτό, είναι από τα ζητήματα τα
οποία βάζει, τον αποτρέπει στη διαχείριση των απορριμμάτων, τον αποτρέπει
σε μια λογική ότι ναι, θα συμβάλλω κι εγώ. Κι αν θέλετε αυτό το τσιμπημένο
τιμολόγιο και το γεγονός ότι έχει χωρέσει και μέσα εκεί και τα τέλη
καθαριότητας έχει δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση, που πολύ φοβάμαι
ότι θα τη δούμε μπροστά μας.
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Ελπίζω στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τουλάχιστον το
κομμάτι που αφορά τα θεσμικά ζητήματα των φορέων διαχείρισης - και είναι
πάρα πολλά και δυστυχώς δεν έχουμε απάντηση μέχρι τώρα. Το μόνο θετικό
είναι το γεγονός ότι έχει συσταθεί μια ειδική γραμματεία για τη διαχείριση των
απορριμμάτων, όπου κι εκεί ακόμα δεν έχουμε δει τα πρόσωπα τα οποία θα
τη στελεχώσουν για να αναλάβουν δράση. Και ξαναλέω ότι αυτή η μεταβατική
περίοδος η οποία υπάρχει με ΣΔΙΤ τα οποία ολοκληρώνονται, με έργα ΕΣΠΑ
τα οποία εντάσσονται ή θα ενταχθούν ή θα ολοκληρωθούν, με χρονικούς
περιορισμούς, με το ειδικό τέλος ταφής να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα
εφαρμοστεί ή όχι, δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο δεν βοηθά την τοπική
αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία στο να ολοκληρώσει, στο να
χωροθετήσει και στο να ολοκληρώσει τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, με
αποτέλεσμα οτιδήποτε κι αν συζητούμε σε αυτή την αίθουσα να είναι εντελώς
ανεφάρμοστο αύριο στην τοπική κοινωνία.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κάρδαρη. Ο επόμενος κύριος είναι ο
κύριος Λουράντος, εκπρόσωπος του ΥΠΑΑΤ.
Επαναλαμβάνω την παράκληση τη θερμή για σύντμηση του
χρόνου.
Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
Αυτά που θα σας πω εγώ έχουν μια μικρή διαφορά με τα όσα
ακούσατε μέχρι τώρα και αυτό είναι γιατί ενώ όλο το Σχέδιο πραγματικά δίνει
μια ελπίδα για μια καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, σε αυτό το σημείο
που θα επικεντρώσω εγώ είναι το σημείο που φοβάται κυρίως ο κόσμος
διαβάζοντας αυτό το Σχέδιο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν κάποια απορρίμματα
να καταλήξουν τελικά στη γεωργία, δηλαδή ουσιαστικά στα τρόφιμα που
φτάνουν στο πιάτο μας.
Είναι πανθομολογούμενο ότι η συμβατική γεωργία που για έναν
αιώνα σχεδόν προσπάθησε να λύσει το επισιτιστικό πρόβλημα του ολοένα
αυξανόμενου πληθυσμού, με επιτυχία θα έλεγα εγώ, έχει φτάσει στα όριά της.
Είναι επιβεβλημένη η στροφή προς τη βιώσιμη αειφορική γεωργία, που θα
επιτυγχάνει ικανοποιητικό ύψος αγροτικής παραγωγής, χωρίς όμως να
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υποβαθμίζει το γεωργικό οικοσύστημα και την ικανότητά του να παράγει στο
διηνεκές.
Και για να επιτύχουμε την αειφορία, δεν έχουμε παρά να
διδαχθούμε από τη φύση. Ας εξετάσουμε ένα φυσικό δασικό οικοσύστημα.
Εκεί οι ανόργανες ουσίες του εδάφους μετατρέπονται σε οργανικές από τα
φυτά, δίνουν ζωή και παράγουν βιομάζα. Τα υπολείμματα καταλήγουν στο
έδαφος ως οργανικά απόβλητα των οργανισμών του οικοσυστήματος και
ακολούθως ανοργανοποιούνται. Έτσι, κλείνει ο κύκλος και επανεκκινείται η
ίδια οικολογική διαδικασία.
Στη συμβατική γεωργία ο κύκλος αυτός δεν θα κλείσει ποτέ στο
γεωργικό οικοσύστημα. Οι ανόργανες ουσίες του εδάφους δίνουν βιομάζα η
οποία αφαιρείται και αξιοποιείται μακριά από τον αγρό, είτε ως τροφή, είτε ως
ζωοτροφή, είτε ως πρώτη ύλη προς μεταποίηση και τα υπολείμματα που θα
προκύψουν από τη χρήση της απορρίπτονται και δεν επιστρέφουν ποτέ στο
γεωργικό οικοσύστημα. Το κενό έρχονται να καλύψουν τα λιπάσματα, με τις
όποιες αδυναμίες τους, που δεν είναι επί του παρόντος να αναλύσουμε.
Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος αυτών που είθισται να αποκαλούμε
«σκουπίδια», στην πραγματικότητα αποτελεί το υλικό με το οποίο θα καταστεί
δυνατό το κλείσιμο του οικολογικού κύκλου του γεωργικού οικοσυστήματος.
Συνεπώς, η χρησιμοποίηση ορισμένων αποβλήτων ως γεωργική εισροή είναι
απολύτως απαραίτητη για την ανάπτυξη της αειφορικής γεωργίας. Της
αειφορικής γεωργίας που αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας.
Η κλασική περίπτωση όπου ένα απόβλητο χρησιμεύει στη
βιώσιμη γεωργία είναι η γνωστή κοπριά, δηλαδή τα κτηνοτροφικά απόβλητα.
Η κοπριά έχει το προνόμιο να αποτελείται αποκλειστικά από υπολείμματα
διύλισης βιομάζας από το πεπτικό σύστημα των ζώων και γι’ αυτό θεωρείται a
priori κατάλληλη για εδαφοβελτιωτική χρήση. Με τη χρήση της κοπριάς
επιτυγχάνεται η αύξηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε οργανική ουσία
και αυξημένη οργανική ουσία σημαίνει και αυξημένη παραγωγή. Δυστυχώς,
στην Ελλάδα η κτηνοτροφία είναι λιγότερο ανεπτυγμένη από τη γεωργία και η
κοπριά που παράγεται από την πρώτη δεν επαρκεί για την κάλυψη των
αναγκών της δεύτερης. Και οι ανάγκες της γεωργίας σε ανόργανη ουσία είναι
μεγάλες.
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Πρώτον και κυριότερο, επειδή τα ελληνικά εδάφη είναι φτωχά σε
οργανική ουσία και γίνονται όλο και φτωχότερα όσο πιο εντατικά
καλλιεργούνται. Απαιτείται λοιπόν αύξηση της περιεκτικότητάς τους σε
οργανική ουσία, αλλά και συνεχής αναπλήρωση της οργανικής ουσίας που
χάνεται λόγω της εντατικής καλλιέργειας.
Δεύτερον, επειδή κατά μεγάλο μέρος τα ελληνικά εδάφη είναι
ασβεστούχα, με αποτέλεσμα να έχουν αλκαλικό ΡΗ. Με την προσθήκη
οργανικής ουσίας αυξάνεται η περιεκτικότητα του εδάφους σε χουμικά και
φουλβικά οξέα και το ΡΗ ρυθμίζεται σε πιο αποδεκτά επίπεδα.
Όταν λοιπόν τίθεται το ερώτημα «Είναι αποδεκτό να γίνει
εναπόθεση επεξεργασμένων αποβλήτων στη γεωργική γη; Θα ωφεληθεί η
γεωργία από αυτό;» η απάντηση που δίνουμε είναι καταρχήν ναι. Ναι, υπό
την αίρεση ότι αυτό γίνεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της
γεωργίας σε οργανική ουσία. Ναι, υπό την αίρεση ότι δεν θα θιγεί η ποιότητα
και η καλή φήμη των γεωργικών προϊόντων της χώρας μας. Ναι, υπό την
αίρεση ότι δεν θα υπάρξει η παραμικρή υποβάθμιση των ελληνικών εδαφών.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνωρίζει
στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που σήμερα παρουσιάζεται εδώ
την ευκαιρία να λύσει ζητήματα του γεωργικού τομέα, όπως αυτά που εν
συντομία σας προανέφερα, όχι όμως και να αποτελέσει ο γεωργικός χώρος τη
λύση στο πρόβλημα της διάθεσης αποβλήτων που αντιμετωπίζει η χώρα.
Το Υπουργείο μας θα συνδράμει κάθε προσπάθεια που θα έχει
ως στόχο τη ροή προς τη γεωργία του ωφέλιμου για αυτήν μέρος των
οργανικών αποβλήτων, θα σταθεί όμως απέναντι σε κάθε προσπάθεια να
χρησιμοποιηθεί η γεωργική γη ως η εύκολη λύση στο πρόβλημα της
εξεύρεσης χώρων εναπόθεσης αποβλήτων.
Για να επιδράσει επ’ ωφελεία της γεωργίας η εφαρμογή των
επεξεργασμένων αποβλήτων στη γεωργική γη, πρέπει να τηρούνται
ορισμένες βασικές αρχές.
Πρώτη αρχή. Δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του καταναλωτή των
γεωργικών προϊόντων, αλλά και του αγρότη καλλιεργητή. Αυτό σημαίνει ότι τα
επεξεργασμένα απόβλητα, πριν οδηγηθούν για εφαρμογή στον αγρό, πρέπει
να έχουν υποστεί την απαραίτητη διεργασία υγιεινοποίησής τους, ώστε να
108

ΗΜΕΡΙΔΑ – 10/2/2014

απαλλαγούν από επικίνδυνους μικροοργανισμούς. Αυτή η διεργασία μπορεί
να αυξάνει το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά είναι αναγκαία. Σε ό,τι
αφορά την υγεία δεν χωρούν εκπτώσεις.
Όμως η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και
να φαίνεται τίμια. Για τον λόγο αυτόν, επιβάλλεται να θεσπιστούν αυστηροί
κανόνες και έλεγχοι, ώστε να μην τεθεί ποτέ σε αμφισβήτηση η ποιότητα των
γεωργικών προϊόντων και η ασφάλεια του καταναλωτή.
Στις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού στη διεθνή αγορά αρκεί
μια κακόβουλη διάδοση για να δυσφημιστούν τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.
Ας θυμηθούμε το περιστατικό που άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη
Γερμανία

προσβεβλημένοι

από

κολοβακτηρίδιο,

όταν

κατανάλωσαν

αγγουράκια που είχαν επεξεργαστεί με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα.
Κάποιοι βιάστηκαν να διαδώσουν ότι τα αγγουράκια αυτά ήταν ισπανικής
προέλευσης και παρότι αυτό αποδείχθηκε ψευδές, οι ισπανικές εξαγωγές
αγροτικών προϊόντων δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα.
Γι’ αυτό πρέπει όχι μόνο να παράγουμε ασφαλή προϊόντα, αλλά
και να είμαστε ανά πάσα στιγμή ικανοί να αποδείξουμε ότι έχουμε ενεργές
όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες που το εγγυώνται.
Δεύτερη αρχή. Μόνο τα απολύτως κατάλληλα οργανικά
απόβλητα θα χρησιμοποιούνται για γεωργική χρήση. Είναι δεδομένο ότι ο
όγκος των οργανικών αποβλήτων είναι τόσο μεγάλος που ούτως ή άλλως δεν
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία το σύνολό του, αλλά ένα μέρος
του μόνο. Ας διαλέξουμε λοιπόν τα καταλληλότερα από τα απόβλητα αυτά, για
να τα επεξεργαστούμε και να τα οδηγήσουμε στη γεωργία. Η διαλογή στην
πηγή είναι ο καλύτερος και φθηνότερος τρόπος γι’ αυτό. Πρέπει, για
παράδειγμα, να υπάρξει διαχωρισμός των ρευμάτων στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων.

Να παραλαμβάνονται

και

να

επεξεργάζονται

ξεχωριστά τα οικιακά απόβλητα από τα βιομηχανικά, ας πούμε.
Οι μονάδες κομποστοποίησης πρέπει να παραλαμβάνουν
ξεχωριστά τα καθαρά οργανικά στερεά απόβλητα και τα απόβλητα της
γεωργίας από εκείνα που έχουν προσμείξεις με άλλα υλικά και να επιδιώκουν
να κομποστοποιηθούν τα πρώτα χωριστά από τα δεύτερα. Με τον τρόπο
αυτόν εξασφαλίζουμε υψηλής ποιότητας compost ή επεξεργασμένης ιλύος,
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που θα χρησιμοποιηθούν κατά προτίμηση στη γεωργία. Με τον τρόπο αυτόν
μπορούμε

να

δημιουργήσουμε

εδαφοβελτιωτικά

με

πολύ

χαμηλές

συγκεντρώσεις σε βλαβερές οργανικές ουσίες και βαρέα μέταλλα. Τέτοια
εγγειοβελτιωτικά μπορεί να χρησιμεύσουν και για την εξυγίανση εδαφών που
είναι ήδη βεβαρυμμένα σε βαρέα μέταλλα. Πράγματι, στην Ελλάδα υπάρχουν
εδάφη που είναι βεβαρυμμένα σε χρώμιο και νικέλιο κυρίως και τέτοια εδάφη
θα μπορούσαν να εξυγιανθούν με συστηματική εφαρμογή τέτοιου υψηλής
ποιότητας compost, χάρη στο οποίο θα μειωνόταν η περιεκτικότητα σε τέτοια
μέταλλα.
Τρίτη αρχή. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και οι γεωπονικές υπηρεσίες των περιφερειών συμμετέχουν στην αδειοδότηση
των παραγωγών επεξεργασμένων αποβλήτων και απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη τους προκειμένου να αδειοδοτηθούν αυτοί όταν τα επεξεργασμένα
απόβλητα που παράγονται έχουν σαν τελικό αποδέκτη τη γεωργία. Δεν είναι
δυνατόν οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση του γεωργικού
χώρου να μην έχουν λόγο σε ό,τι αφορά τις εισροές σε αυτόν.
Δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να παρατηρήσω ότι ο
Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων που παρουσιάζεται σήμερα, ενώ
αναφέρεται σε διαχείριση μεταξύ άλλων και των γεωργικών αποβλήτων και
κυρίως ενώ προτείνει τον γεωργικό χώρο ως αποδέκτη ορισμένων
αποβλήτων από αυτά, μεταξύ των μελετητών που τον συνέταξαν δεν
περιλαμβάνεται γεωπόνος.
Τέταρτη

αρχή.

Κλείνουμε

την

πόρτα

σε

εισαγόμενα

επεξεργασμένα απόβλητα. Η χρήση επεξεργασμένων αποβλήτων στη
γεωργία βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο στη χώρα μας και μόλις τώρα
αναπτύσσεται. Στη βόρεια Ευρώπη όμως έχει μακρά ιστορία. Η γεωργική γη
στις χώρες της βόρειας Ευρώπης ήδη θεωρείται κορεσμένη και σύντομα οι
χώρες αυτές θα στραφούν σε αναζήτηση νέων χώρων απόθεσης, εκτός των
συνόρων τους. Η νομοθεσία μας πρέπει να αφορά σαφώς μόνο την ελληνική
παραγωγή αποβλήτων και μόνο γι’ αυτήν να επιτρέψει τη διάθεσή της στη
γεωργία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει η χώρα μας η χωματερή της
Ευρώπης.
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Κυρίες και κύριοι, η βιώσιμη, ολοκληρωμένη διαχείριση των
αποβλήτων είναι μονόδρομος. Είμαστε υποχρεωμένοι κάθε τι που έως
σήμερα θεωρούσαμε άχρηστο υλικό-απόρριμμα να το δούμε είτε σαν κάτι που
μπορεί να ανακυκλωθεί είτε σαν κάτι που πρέπει να ενταχθεί στο
οικοσύστημα, χωρίς βέβαια να το επιβαρύνει. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να
επιστρέψουμε στις επόμενες γενιές τον κόσμο που μας δάνεισαν. Δεχόμαστε
την πρόκληση και προχωράμε.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Λουράντο. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο
κύριος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ.
Ν. ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να
είμαι σύντομος, παρ’ ό,τι το θέμα είναι αρκετά ενδιαφέρον, μεγάλο και με
πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να αναλυθούν.
Ξεκινώ από κάτι το οποίο έχει ειπωθεί από τους προλαλήσαντες
ομιλητές, να πειστεί η κοινωνία ότι τα έργα λειτουργούν σωστά, βασική
παράμετρος για να τα αποδεχτεί. Και επίσης, ασφαλιστικές δικλείδες
αναφορικά με το τι γίνεται με τα όποια προϊόντα ή υποπροϊόντα. Δύο πάρα
πολύ βασικές συνθήκες για να πείσει κανείς και να είναι και όντως έτσι ότι τα
έργα αυτά επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Αυτή τη στιγμή, κανείς είχε να επιλέξει μεταξύ δύο επικεντρώνομαι σε αυτές τις δύο- διαδικασίες, δηλαδή μια σύμπραξη
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και την υλοποίηση ως ένα δημόσιο έργο. Δεν θέλω
να πω επ’ ουδενί ότι η υλοποίηση ως ένα δημόσιο έργο δεν μπορεί να
επιφέρει και αυτή ένα σωστό αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι σε κάποιες
περιπτώσεις θα ισχύει και αυτό. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι γιατί
ένα

έργο

σύμπραξης

δημοσίου-ιδιωτικού

τομέα

έχει

τις

αναγκαίες

ασφαλιστικές δικλείδες ώστε πραγματικά να υλοποιηθεί και το σωστό έργο το
οποίο να είναι χρήσιμο στην κοινωνία και να πείσει και την κοινωνία για τη
λειτουργικότητά του.
Καταρχάς,

βασική

έννοια

είναι

ότι

ο

ιδιωτικός

τομέας

συνεργάζεται με τον δημόσιο, επομένως είναι ο δημόσιος ο οποίος έχει την
ευθύνη, ο δημόσιος τομέας, οι ΦΟΣΔΑ, θα σημειώσω και λίγο για τους
ΦΟΣΔΑ ένα σημείο αργότερα, είναι αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν τη σωστή
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τήρηση μιας σύμβασης. Όπως φαντάζομαι την κάνει ακόμα και όταν υλοποιεί
ένα απλό δημόσιο έργο.
Επομένως, ο ιδιωτικός τομέας αυτό το οποίο κάνει είναι ότι έχει
μια ενιαία σύμβαση με τον δημόσιο φορέα, μια ενιαία σύμβαση αναφορικά με
τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές τις οποίες θα έχουν τεθεί. Και αυτή είναι η βασική παράμετρος
που το διαφοροποιεί. Ο ιδιωτικός λοιπόν τομέας έχει μια συνολική ευθύνη. Και
αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πλήθος άλλες χώρες,
αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όταν αρχίσουν τα προβλήματα, δεν
ψάχνουμε αν έφταιγε ο μελετητής, αν έφταιγε ο κατασκευαστής, αν έφταιγε η
κακή συντήρηση ή εν πάση περιπτώσει ποιος, συνήθως κανείς, διαχέεται η
ευθύνη και τελικώς αναλαμβάνει ο δημόσιος τομέας τα πρόσθετα κόστη και
δαπάνες τις οποίες πρέπει να υποστεί, προκειμένου να ξαναφέρει το έργο
στην πρότερή του κατάσταση ή και να μην το επαναφέρει ποτέ και τελικά να
έχουμε ένα μη λειτουργικό έργο.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ως έννοια σύμπραξης δημοσίουιδιωτικού τομέα αναφερόμαστε στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος συνάπτει μια
σύμβαση με τον δημόσιο φορέα, ο δημόσιος φορέας τον ελέγχει, αλλά έχει
καθολική ευθύνη για το παραγόμενο αποτέλεσμα. Αυτή λοιπόν είναι η βασική
έννοια και παράμετρος.
Σημειώνω λοιπόν ότι τα έργα ΣΔΙΤ δεν είναι μια ελληνική
εφεύρεση. Ουσιαστικά ακολουθούμε αυτή τη στιγμή διεθνή πρακτική, διεθνή
πρακτική και μιλάω και για τα απορρίμματα ειδικότερα, όπου έχει εφαρμοστεί
με επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία, στη Σκωτία. Σε όλη αυτή την πορεία μας
συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τους ομόλογούς μου από τη Σκωτία,
προκειμένου να μεταφέρουν την πρακτική εμπειρία τους και σε έργα που
λειτουργούν αυτή τη στιγμή, άρα ήδη έχουν παραδείγματα και θέματα τα
οποία η εμπειρία τα έχει δείξει και σε συνεργασία τόσο με την Task Force όσο
με τους ευρωπαίους ομόλογούς μας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προσπαθούμε

να

έχουμε

ένα

συνολικό

καταλληλότερο.

112

πλαίσιο,

που

να

είναι

το

ΗΜΕΡΙΔΑ – 10/2/2014

Επομένως, ακολουθούμε διεθνείς πρακτικές, ακολουθούμε
διεθνή πρότυπα, τα οποία πραγματικά πιστεύω ότι θα δώσουν το παράδειγμα
για κάτι θετικό το οποίο κάνει η Ελλάδα.
Ανέφερε και ο Υπουργός το πρωί ότι ήδη έχουμε μια διεθνή
διάκριση, διότι το έργο της Δυτικής Μακεδονίας βραβεύτηκε από το
παγκόσμιο περιοδικό World Finance σε αναζήτηση όλων των έργων
διαχείρισης απορριμμάτων στον κόσμο ως έργο της χρονιάς για το 2013.
Αυτό ήταν μεταξύ άλλων και ως μια επιβράβευση της συνολικής προσπάθειας
που κάνει αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα πρωτίστως η τοπική αυτοδιοίκηση,
προκειμένου να υλοποιήσει τα αναγκαία έργα. Αυτή λοιπόν η βράβευση δεν
ήταν μια εύκολη βράβευση. Ουσιαστικά είδαν και το συνολικό πλαίσιο
υλοποίησης αυτών των έργων.
Επομένως, μέσα σε αυτό το συνολικό πλαίσιο θέλω να ξαναπώ
ότι δεν κάνουμε ελληνικές πατέντες που κανείς θα έλεγε και θα αμφέβαλλε,
για παράδειγμα, αν προσθέτουν κάποια αξία.
Δεύτερο πολύ σημαντικό. Θέλουμε να βάλει χρήματα και ο
ιδιωτικός τομέας. Αυτό δεν είναι ιδεοληψία, ότι θέλουμε τον ιδιωτικό τομέα να
βάλει χρήματα. Θεωρώ και επιμένω ότι είναι ουσία πάνω στα έργα. Διότι μόνο
αν ο ιδιωτικός τομέας έχει βάλει και αυτός παράλληλα με τους κοινοτικούς
πόρους μέρος των χρημάτων μέσα στα έργα, μόνο τότε πραγματικά θα έχει το
κίνητρο να λειτουργεί τα έργα σύμφωνα με τις προδιαγραφές, διότι με έναν
αυστηρό μηχανισμό τον οποίο επισημαίνω θα τον ελέγχει ο ίδιος ο ΦΟΣΔΑ θα
πληρώνεται και άρα θα επιστραφεί η επένδυσή του, εάν το έργο λειτουργεί όχι
μόνο στην κατασκευή, κάθε έτος, συνεχώς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Επομένως, βάζουμε το ιδιωτικό κριτήριο. Η χρηματοδότηση που
εν μέρει μπαίνει μέσα στα έργα να είναι και αυτή μια παράμετρος επ’ ωφελεία
του έργου. Την ίδια ώρα όμως, αξιοποιούμε και κοινοτικούς πόρους και αυτό
είναι προφανές, προκειμένου το gate fee, αυτό το οποίο θα πληρώνουν οι
δημότες, όλοι μας, τελικά να είναι το μικρότερο μεν δυνατό, έχοντας όμως και
ένα σωστό έργο. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε ένα ελάχιστο gate fee,
με μη όμως λειτουργικό έργο και κανείς αυτό απλώς να το αγνοεί.
Θέλω να πω το εξής επόμενο. Οι διαγωνισμοί αυτοί έχουν
προκηρυχθεί ανοιχτές τεχνολογίες. Αυτό ήταν μια συνειδητή επιλογή, η οποία
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εκτιμώ ότι απεγκλώβισε ενδεχομένως και αρκετούς από τους φορείς στην
έννοια τελικά τι τεχνολογία επιλέγω και ποιος θα πρέπει να την καθορίσει
αυτή, βάζοντας δύο βασικές παραμέτρους. Πρώτον, ότι η τεχνολογία αυτή θα
πρέπει να είναι δοκιμασμένη και εφαρμοσμένη, αυτονόητο θα έλεγα. Και
δεύτερον, ότι ο ανάδοχος, ο τελικός νικητής και ο ιδιώτης ο οποίος
αναλαμβάνει το έργο θα έχει επιλέξει μια τεχνολογία η οποία θα σέβεται
απολύτως τους περιβαλλοντικούς όρους της ευρωπαϊκής και ελληνικής
νομοθεσίας και θα δίνει το χαμηλότερο τίμημα το οποίο θα πληρώσει ο
δημότης.
Αρχίσαμε λοιπόν σε αυτά τα έργα που είναι μια σειρά, 12 αυτή
τη στιγμή τον αριθμό σε εξέλιξη, ήδη έχουμε τρεις αναδόχους και η πρώτη
κριτική η οποία δεχόμασταν συνολικά είναι ότι αυτά τα έργα θα είναι τεράστιου
κόστους. Οι πολίτες θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα και πάρα πολλοί έλεγαν και
μιλούσαν ότι θα οδηγηθούμε σε καύσεις, σαν οι καύσεις να μην είναι μια
αποδεκτή τεχνολογία, η οποία την ίδια ώρα θα έχει ένα υπέρμετρο κόστος για
τους πολίτες. Και θα είστε όλοι ενήμεροι, θα έχετε ακούσει για τιμές, οι οποίες
θα είναι άνω των 100, 120 ευρώ. Να πω βέβαια ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και πρόσφατα είχαμε μια ημερίδα με συναδέλφους από τη Φλωρεντία και τη
Μαγιόρκα, ουσιαστικά οι τιμές οι οποίες πληρώνουν είναι της τάξης των 120
και 180 ευρώ τον τόνο. Αυτά είναι που επικρατούν στην Ευρώπη. Να έχουμε
μια συναίσθηση ποια είναι η πραγματικότητα.
Όταν λοιπόν όλο αυτό εξελισσόταν, υπήρχε πάντα και έντονα
αυτή η κριτική. Τελικώς όμως, αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι έργα
τα οποία δεν είναι καύση, δεν έχουμε καύση λοιπόν ως παραγόμενο
αποτέλεσμα, παρ’ ό,τι ήταν ανοιχτές οι τεχνολογίες και ξαναλέω, από πλευράς
μας θα ήμασταν και υπέρ της καύσης, αν τελικά οδηγούσε σε χαμηλότερο
τίμημα για τον πολίτη. Πάντα έχω την προϋπόθεση ότι θα σέβεται απολύτως
τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Επομένως, δεν έχουμε καύση και αυτό
είναι το οποίο έχει επικρατήσει από την ίδια την πραγματικότητα.
Την

ίδια

ώρα,

έχουμε

αυστηρότατες

προδιαγραφές,

αυστηρότατες αναφορικά με τη λειτουργική εποπτεία αυτών των έργων. Να
πω χαρακτηριστικά το εξής και αυτό το έχουμε κάνει πρόσθετα των άλλων
κριτηρίων που ισχύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε άλλες
λοιπόν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατά βάση μόνο ο ΦΟΣΔΑ, ο
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φορέας, ο οποίος ελέγχει κάθε χρόνο, ξαναλέω, την τήρηση των λειτουργικών
απαιτήσεων και των περιβαλλοντικών προφανώς. Αυτό το οποίο έχουμε
εισαγάγει σε αυτές τις συμβάσεις είναι ότι κάθε χρόνο θα υπάρχει και ένας
ανεξάρτητος μηχανικός, πέραν των ελέγχων του ΦΟΣΔΑ, το σημειώνω, ο
οποίος δύο φορές τον χρόνο θα δίνει ένα report αναφορικά με την τήρηση
όλων των λειτουργικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί.
Και εδώ πέρα βάζω και το θέμα των προϊόντων. Τα προϊόντα, τα
όποια προϊόντα δημιουργούνται ζητούμε και απαιτούμε -και αυτό θα
ελέγχεται, γιατί ξαναλέω, μόνο τότε θα τον πληρώνουμε- θα έχουν
ιχνηλασιμότητα μέχρι το τελευταίο σημείο. Θα πρέπει να ξέρουμε -και
ξαναλέω είναι απαιτητό αυτό- πού καταλήγει το τελευταίο προϊόν/υποπροϊόν
και αν καταλήγει υπό τους σωστούς όρους. Αυτό λοιπόν δεν θα το εγγυάται
μόνο ο φορέας διαχείρισης ο δημόσιος, που αυτός είναι ο βασικός του ρόλος
μεταξύ άλλων, αλλά και δύο φορές τον χρόνο, ανεξάρτητο report από
ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος μάλιστα κάθε τριετία θα είναι και διαφορετικός.
Δηλαδή, μέσα στην 25ετία της σύμβασης θα έχουμε μία σειρά τέτοιου είδους
ανεξάρτητων ελέγχων, πέραν των ελέγχων που θα κάνει και επιτρέπεται να
κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, ο ΦΟΣΔΑ
καταρχάς και οποιοσδήποτε άλλος φορέας θέλει να ελέγξει ότι τα έργα αυτά
λειτουργούν σωστά.
Και όλα αυτά, γιατί το μόνο ζητούμενο και κανείς αν τα βάλει σε
αυτή τη διάσταση, πιστεύω ότι μπορεί να το πετύχει, είναι ότι το κίνητρο όλων
και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να βγει ένα σωστό
έργο το οποίο να αποπληρωθεί, είναι να γίνει σωστό έργο. Οτιδήποτε άλλο
έχει τόσους κινδύνους που κανείς δεν θα διακινδυνεύσει να βάλει χρήματα σε
κάτι το οποίο θα ελέγχεται από τόσους φορείς και από την ίδια την κοινωνία.
Σημειώνω ότι επίσης είναι απαίτηση στη σύμβαση τα έργα αυτά να είναι
ανοιχτά σε επισκέψεις του οποιουδήποτε φορέα, περιλαμβανομένων και
σχολείων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επομένως, θέλουμε και
δημιουργούμε το πλαίσιο για έργα τα οποία είναι ανοιχτά στην κοινωνία και τα
οποία δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, παρά να τηρούν τα σωστά λειτουργικά
αποτελέσματα.
Αυτές λοιπόν είναι μια σειρά από ασφαλιστικές δικλείδες οι
οποίες έχουν δημιουργηθεί, ώστε τα έργα αυτά όχι μόνο να νομίζουμε ότι τα
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κατασκευάσαμε σωστά, όχι μόνο να τα κατασκευάσουμε σωστά, που κι αυτό
πάντα είναι ένα ερώτημα, αλλά να είναι λειτουργικά συνεχώς, με τον σωστό
τρόπο.
Ένα ακόμα σημείο είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας μεταξύ άλλων θα
δανειοδοτηθεί, δηλαδή θα έχει τραπεζική χρηματοδότηση για αυτού του είδους
τα έργα. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει επί της αρχής εγκρίνει
τη χρηματοδότηση στο πρώτο έργο της Δυτικής Μακεδονίας και πλέον συζητά
τις λεπτομέρειες με τον ανάδοχο αναφορικά με τους όρους χρηματοδότησης.
Επομένως και ο τραπεζικός τομέας πέραν όλων αυτών των
ελέγχων που ήδη προείπα από μόνος του και αυτός θα έχει έναν επιπλέον
έλεγχο, ακριβώς γιατί πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα, τα οποία
επιστρέφονται μόνο αν το

έργο λειτουργεί σωστά. Έχουμε λοιπόν

δανειοδότηση του ιδιωτικού τομέα και όχι του δημοσίου τομέα. Αυτό σημαίνει
πολλά, ειδικότερα αυτή την περίοδο πολλά περισσότερα.
Αναφέρθηκαν λίγο προηγουμένως αναφορικά με τους φορείς
διαχείρισης, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, πολλά από αυτά είναι
ακριβώς έτσι, μην πω όλα. Όμως εκεί που πραγματικά θέλουν οι τοπικοί
φορείς νομίζω να κάνουν την υπέρβαση το έχουν καταφέρει. Αναφέρθηκε το
παράδειγμα της Ηλείας. Παρεμπιπτόντως να πω ότι αύριο πιθανότατα θα
έχουμε επιλογή αναδόχου και στο έργο της Ηλείας. Θα είναι το τέταρτο στη
σειρά έργο. Εκεί λοιπόν όντως έχουμε έναν περιφερειακό σύνδεσμο που δεν
έχει συσταθεί, όντως είχαμε τρεις νομαρχιακές ενότητες και όλο αυτό θα
μπορούσε απλώς και μόνο να το κοιτάμε και να περιμένουμε την επίλυσή του.
Αυτό βέβαια, ξαναλέω, θα έπρεπε να έχει γίνει.
Αποφάσισαν λοιπόν ουσιαστικά και έκαναν προγραμματική
σύμβαση με τον δήμο στον οποίο είναι χωροθετημένη η μονάδα του δήμου
Ήλιδας, μια προγραμματική σύμβαση η οποία ελέγχθηκε και από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και επομένως, ο δήμος Ήλιδας είναι ο φορέας ανάθεσης αυτού του
έργου, ουσιαστικά έχει πάρει τον ρόλο του ΦΟΣΔΑ και μάλιστα η απόφαση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει ότι όλο αυτό είναι εν ισχύ μέχρι να
καταστεί λειτουργικός ο νέος περιφερειακός φορέας.
Επομένως, λύση πάνω σε ένα υπαρκτό πρόβλημα βρέθηκε.
Πήρε μεγαλύτερες ευθύνες ένας δήμος που ίσως δεν του αναλογούσαν; Ναι.
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Όμως τελικώς αυτό το έργο προχωράει. Και υπάρχει και ρητή πρόβλεψη στις
διακηρύξεις, πάντα σε συμφωνία με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι όποιος είναι ο
καθολικός διάδοχος αναλαμβάνει και ακολουθεί στη συνέχεια το έργο.
Επομένως, δεν αφέθηκε κενό, παρ’ ό,τι δεν θα έπρεπε να είναι
ευθύς εξ αρχής το πρόβλημα. Θέλω όμως να πω ότι φορείς οι οποίοι
αντιλαμβάνονται, και ο νομός της Ηλείας έχει οξύτατο πρόβλημα και νομίζω το
ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς, αντιλαμβάνονται και θέλουν να δώσουν
λύση στο πρόβλημά τους τελικά ίσως και πιο δημιουργικά απ’ ό,τι θα έπρεπε
προχωρούν σε κάποια βήματα.
Να αναφερθώ και να κλείσω στο εξής. Αναφέρθηκε και
προηγουμένως αν τα έργα αυτά αντίκεινται οποιουδήποτε ευρύτερου
σχεδιασμού, αν αντίκεινται στην ανακύκλωση και τι γίνεται αναφορικά με τις
εγγυημένες ποσότητες και θα ήθελα λίγο να μείνω σε αυτό και να το τονίσω.
Είπα προηγουμένως ότι το βασικό κριτήριο είναι το χαμηλότερο
τίμημα το οποίο θα πληρώνει ο δημότης. Αυτό είναι το βασικό τίμημα, δεν
είναι όμως το μόνο. Αυτό είναι της τάξεως του 60-70%, ανάλογα την
περίπτωση και πώς θα το επιλέξει κανείς ως βαρύτητα, πάντως είναι το πλέον
σημαντικό. Αλλά δεύτερο κριτήριο το οποίο έχουμε είναι το ποσοστό της
ανακύκλωσης το οποίο θα επιτύχουν αυτές οι μονάδες και μάλιστα
ανακύκλωσης επί των εισερχομένων ανακυκλώσιμων. Ρητώς στις διακηρύξεις
δεν δεσμευόμαστε επί της ουσίας για τη μη διαλογή στην πηγή, άρα να πούμε
μην κάνετε τη διαλογή στην πηγή γιατί όλη η ανακύκλωση θα γίνεται στη
μονάδα, αλλά απαιτούμε ό,τι από τη διαλογή στην πηγή δεν έχει ουσιαστικά
βγει ξεχωριστά να υπάρχει και περαιτέρω ανακύκλωση πάνω του όποιου
συμμείκτου ουσιαστικά έρχεται.
Αυτό το οποίο παίρνουμε και πάλι είναι πρακτικό πλέον στους
διαγωνισμούς είναι δέσμευση στόχων ανακύκλωσης στις μονάδες της τάξης
του 30% με 40%. Σημειώνω ότι είναι δέσμευση στόχου. Δηλαδή, οι ανάδοχοι
αν δεν πετύχουν αυτούς τους στόχους ανακύκλωσης επί των όποιων -και ένα
κιλό να έρθει- ανακυκλώσιμων έρθουν στη μονάδα, θα έχουν επιβολή σαφών
και αυστηρών ποινών.
Επομένως, βάζουμε αρχές οι οποίες έχουν και μία συνέπεια ως
προς τη λειτουργικότητα, το ξανατονίζω αυτό, αυτών των έργων. Σαράντα τοις
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εκατό στόχος ανακύκλωσης δεσμεύει. Παρακολουθείται από μία σειρά
ελεγκτικών μηχανισμών και το μόνο που πρέπει να επιτύχει ο ιδιωτικός
τομέας προκειμένου να αποπληρωθεί τα χρήματα τα οποία έχει βάλει είναι να
κάνει αυτόν τον στόχο πραγματικό.
Επομένως, δεν αντίκειται ουσιαστικά της διαλογής στην πηγή.
Μία δεύτερη παράμετρος είναι ότι απαιτούμε να έχουν πρόβλεψη ώστε να
μπορούν να διαχειριστούν και compost το οποίο έχει συλλεγεί στην πηγή.
Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις σήμερα δεν είναι μια πραγματικότητα,
όμως στις συμβάσεις έχουμε την πρόβλεψη για ξεχωριστή γραμμή, ώστε να
μην

έχουμε

μείξεις

συμμείκτων

και

προδιαλεγμένου

ουσιαστικά

απορρίμματος. Να έχουν λοιπόν την πρόβλεψη για ξεχωριστή γραμμή, η
οποία θα παράγει το πλέον καθαρό, είναι απολύτως αντιληπτό, compost για
χρήση, το οποίο βέβαια θα ελέγχεται. Δηλαδή, πριν καταλήξει στη γεωργία,
πάλι αυτό το πλέον καθαρό και όταν δημιουργηθεί θα έχει μία σειρά
αυστηρών ελέγχων και θα έλεγα σαφέστατα και το Υπουργείο Γεωργίας έχει
ρόλο και θα έπρεπε κι αυτό να είναι στη διαδικασία του ελέγχου. Τίποτα δεν
το αποκλείει. Επομένως και το προδιαλεγμένο απόρριμμα, το οποίο όταν και
αν δημιουργηθεί, δεν το αποκλείουμε.
Και τελειώνω, μία ακόμα υποσημείωση. Το πρόσθετο όμως
κέρδος το οποίο θα προκύψει, γιατί πλέον θα είναι ένα προϊόν που έχει αξία,
πάλι υπάρχει πρόβλεψη, ώστε αυτό να οδηγηθεί σε απομείωση του
τιμήματος, το οποίο πληρώνει ο πολίτης. Άρα, δεν είναι για να είναι ένα
κέρδος του ιδιώτη, αλλά για το κέρδος αυτό να δημιουργήσει και επιστροφή
στον πολίτη.
Τέλος, αναφορικά με την εγγυημένη ποσότητα, αυτό το οποίο
υπάρχει διεθνώς και αυτό δεχτείτε το ως κανόνα είναι ότι η μέγιστη ποσότηταδυναμικότητα για την οποία χτίζονται, υλοποιούνται αυτές οι μονάδες, με την
ελάχιστη πρέπει να απέχουν της τάξης του 75%. Αυτή είναι η διεθνής εμπειρία
και οτιδήποτε άλλο είναι απλώς άλλες σκέψεις.
Πέραν όμως αυτού, τα έργα τα οποία δημοπρατούνται αυτή τη
στιγμή λαμβάνουν υπόψη τους πλήρως την επίτευξη όλων των στόχων στην
πηγή και ακόμα και την πρόληψη. Να πω χαρακτηριστικά και κλείνω εδώ, το
έργο απορριμμάτων των Σερρών, η αρχική του δυναμικότητα είναι της τάξης
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των 90.000. Η τελική του δυναμικότητα είναι της τάξης των 65.000 και η
εγγυημένη 45.000. Αυτό λοιπόν το οποίο αντιλαμβάνεστε και μόνο από αυτό
το μικρό παράδειγμα το οποίο δίνω είναι ότι η εγγυημένη η οποία υπάρχει,
διότι είναι ένα μικρό εργοστάσιο, αν του πείτε δεν εγγυώμαι και τίποτα, πολύ
απλά θα είναι ένα πανάκριβο εργοστάσιο το οποίο θα κάθεται και θα
περιμένει. Πολύ απλά, για τα πάντα υπάρχει κόστος. Όμως, ακόμα και σε
αυτή την περίπτωση και ακολουθώντας και τη γραμμή που μας έδωσαν οι
Σκωτσέζοι συνάδελφοί μας, είναι μην υπερδιαστασιολογήσετε τις μονάδες -κι
αυτό το έχουμε επιτύχει και το λέω με πλήρη γνώση- και εγγυηθείτε
πραγματικά ακόμα και κάτω από αυτό το οποίο πιστεύετε ότι θα πιάσετε.
Επομένως, θέλω λοιπόν να πω και κλείνω με αυτό ότι
αναφορικά με τις εγγυημένες ποσότητες σε όλες των περιπτώσεων, μα σε
όλες, ουσιαστικά αυτό το οποίο έρχεται κανείς να εγγυηθεί είναι το απολύτως
ελάχιστο παράλληλα με την επίτευξη όλων των στόχων οι οποίοι πρέπει να
επιτευχθούν. Το λαμβάνουμε και το λαμβάνουν και οι ΦΟΣΔΑ, δεν είναι θέμα
τι το κάνουμε εμείς, το λαμβάνουν σοβαρότατα υπόψη τους, ώστε τελικώς να
φτιαχτούν μη υπερδιαστασιολογημένες μονάδες. Και το λέω με απόλυτη
βεβαιότητα ότι συζητάμε για μη υπερδιαστασιολογημένα έργα, έργα τα οποία
εξυπηρετούν απολύτως τον σκοπό τους.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μαντζούφα, όχι φυσικά για την τήρηση
του χρόνου, αλλά για την ενημέρωση. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος
Μαμαλούγκας. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να μας πει τις ιδέες του.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο, σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα όντως θα μιλήσω γιατί είσαστε κουρασμένοι όλοι. Η τοποθέτησή
μου αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων την επόμενη
προγραμματική περίοδο, πριν όμως πάμε στην επόμενη προγραμματική
περίοδο θα ήθελα να κάνω μια πάρα πολύ μικρή αναφορά χωρίς να σας
κουράσω το τι έχει γίνει μέχρι τώρα την προηγούμενη δεκαετία.
Όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, όλο το κράτος, όλοι οι φορείς,
ασχολούνταν όλη την προηγούμενη δεκαετία στο να κλείσουν τους ΧΑΔΑ και
γι’ αυτό φτάσαμε αυτή τη στιγμή να προσπαθούμε εμπροσθοβαρώς να
προχωρήσουμε στη διαχείριση απορριμμάτων και θα σας πω αν τα κλείσαμε.
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Την περασμένη λοιπόν δεκαετία με στοιχεία τα οποία υπήρχαν
το 2005 οι ΧΑΔΑ οι οποίοι ήταν ενεργοί το 2005 ήταν 1453 και οι ανενεργοί
ΧΑΔΑ ήταν 1173. Για το λόγο αυτό από ότι βλέπετε 2626 ΧΑΔΑ οι οποίοι
όμως στην πορεία υλοποίησης απεδείχθη ότι ήταν ουσιαστικά 3100 ΧΑΔΑ,
ήταν αναγκαίο και μετά από την καταδικαστική απόφασή του Οκτωβρίου του
2005 να προχωρήσουμε ενεργά στην αποκατάσταση ΧΑΔΑ τους οποίους
προχώρησε το παλιό ΕΠΕΡ και το τωρινό ΕΠΠΕΡΑΑ, χρηματοδοτώντας
ΧΑΔΑ στο Γ΄ ΚΠΣ συνολικά 469 και 286 ΧΑΔΑ κατά τη διάρκεια του ΕΣΠΑ.
Το συνολικό ποσό το οποίο διατέθηκε για τη συγκεκριμένη
αποκατάσταση των ΧΑΔΑ ήταν συνολικά περίπου 234 εκατομμύρια ευρώ.
Όσοι ΧΑΔΑ δεν υλοποιήθηκαν με το ΕΠΕΡ και με το ΕΠΠΕΡΑΑ
υλοποιήθηκαν με άλλα προγράμματα και με τα ΠΕΠ. Μία εικόνα το τι μπορεί
να πετύχει πραγματικά στη βιοποικιλότητα και γενικά στην αποκατάσταση του
τοπίου ένας ΧΑΔΑ είναι αποκαλυπτική αυτή που σας δείχνω σε αυτή τη
διαφάνεια.
Προχωράμε μετά την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ κι αφού
πιστεύουμε, πραγματικά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2015 εκτός από
ορισμένες εξαιρέσεις οι οποίες έχουν κάποιες διαδικασίες χρονοβόρες στο
θέμα των μελετών και

των διαγωνιστικών διαδικασιών,

να

έχουμε

ολοκληρώσει την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ μέχρι τέλος του 2015.
Και προσβλέπουμε ώστε τη νέα προγραμματική περίοδο σε
συνέχεια της Οδηγίας 2008/1998 του Νόμου 4042 που την ενσωμάτωσε στο
Εθνικό Δίκαιο και του εθνικού σχεδιασμού καθώς και των περιφερειακών
σχεδιασμών να προχωρήσουμε σε ιεράρχηση άλλων προτεραιοτήτων, όπως
βλέπουμε την πυραμίδα τη γνωστή κυρίως διαλογή στην πηγή και κυρίως
διαχείριση των βιοαποβλήτων, η οποία διαχείριση των βιοαποβλήτων έχει ήδη
ξεκινήσει από το πρόγραμμά μας με την πρόσκληση που έχει αναρτηθεί και
ήδη βρίσκεται στην αξιολόγηση, την πρόσκληση 410, η οποία αφορά έργα
διαχείριση βιοαποβλήτων.
Ήδη περίπου 40 προτάσεις οι οποίες αφορούν και οικιακή
κομποστοποίηση και 20 έως 25 προτάσεις οι οποίες αφορούν τη διαχείριση
βιοαποβλήτων είναι σε αξιολόγηση και πιστεύουμε ότι θα ενταχθούν στο
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πρόγραμμά μας για να υλοποιηθούν εντός της παρούσας προγραμματικής
περιόδου.
Την

επόμενη

προγραμματική

περίοδο

το

πρόβλημα

το

οικονομικό, γιατί βέβαια μιλάμε όλη αυτή την ώρα για διαχείριση αποβλήτων,
μιλάμε για προτεραιότητες, μιλάμε για δράσεις, δε μιλάμε για χρήματα, μία
εκτίμηση που έχουμε η οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ προσεγγιστική
και πάρα πολύ στοχοθετημένη, προκύπτει ότι οι ανάγκες διαχείρισης
αποβλήτων στη χώρα μας είναι πολύ πάνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.
Αν λοιπόν υπολογίσετε ότι μέσα στις υποχρεώσεις της χώρας
είναι η διαχείριση υγρών αποβλήτων με υποχρεώσεις σε γ΄ οικισμούς
προτεραιότητας, αν υπολογίσετε την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή κι
αν υπολογίσετε ότι έχουμε ανάγκες και προσαρμογή σε κανονισμούς και
οδηγίες για τη βιοποικιλότητα κι αν γνωρίζετε ότι το Ταμείο Συνοχής για το
ΕΠΕΡ είναι 1,9 δις, καταλαβαίνετε ότι τα χρήματα είναι λιγοστά και γι’ αυτό το
λόγο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει προτεραιοποίηση των έργων και
των ενεργειών για την επόμενη προγραμματική περίοδο ώστε να μπορέσουμε
να έχουμε το καλύτερο δυνατό.
Προσπαθήσαμε και αυτή η συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι
πάρα πολύ κομβική, γιατί τώρα εξειδικεύουμε το πρόγραμμα της επόμενης
προγραμματικής περιόδου, ήδη αύριο και μεθαύριο έχουμε με τις Περιφέρειες
και τα αντίστοιχα ΠΕΠ συναντήσεις στο Κάραβελ, ώστε να μπορούμε να
δούμε τι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε εμείς σαν ΕΠΠΕΡΑΑ και τι μπορεί
να πάει στα περιφερειακά προγράμματα.
Έχουμε κάνει μία προτεραιοποίηση ενεργειών και δράσεων τις
οποίες σας τις αναφέρω ενδεικτικά, είναι η προώθηση της οικιακής
κομποστοποίησης, λέω για την οικιακή κομποστοποίηση ότι ήδη έχουμε
προτάσεις στην πρόσκληση 410, όσες προτάσεις υλοποιηθούν στην παρούσα
προγραμματική περίοδο καλώς, όσες δεν προλάβουν να υλοποιηθούν θα
μεταφερθούν στην επόμενη

προγραμματική

περίοδο,

συν προτάσεις

επόμενες οι οποίες θα αφορούν την οικιακή κομποστοποίηση.
Επίσης ανάπτυξη συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων, όπου
ήδη είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση 25 προτάσεων, δημιουργία πράσινων
σημείων, δημιουργία δημοτικών μονάδων επεξεργασίας κομποστοποίησης
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βιοαποβλήτων,

δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών

αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς.
Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης
διαχείρισης αποβλήτων με βάση τους ΠΕΣΔΑ κι εδώ θέλω να πω ότι όλα τα
έργα ΣΔΙΤ τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην παρούσα προγραμματική
περίοδο κι αν δε θα προλάβουν να ολοκληρωθούν στην παρούσα
προγραμματική περίοδο εξυπακούεται ότι θα ολοκληρωθούν στην επόμενη
προγραμματική και θα χρηματοδοτηθούν.
Ανάπτυξη και επέκταση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
και ανακύκλωσης αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις σε νησιά,
διότι δεν μπορούν να μπουν στο εθνικό σύστημα λόγω μεγάλου κόστους,
δημιουργία μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων βιομηχανικών και
νοσοκομειακών.
Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων, όπου ήδη έχουμε μία πρόσκληση στο ΕΠΠΕΡΑΑ η
οποία είναι ανοιχτή εδώ και πολύ καιρό, αλλά υπήρχαν κάποια προβλήματα
χαρακτηρισμού ως κρατικών ενισχύσεων και κάποια θεσμικά άλλα θέματα, τα
οποία τα λύσαμε σήμερα κι έχουμε στείλει σε αυτούς που έχουν καταθέσει
προτάσεις να μας συμπληρώσουν χρηματοοικονομική ανάλυση, ώστε να
μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αντίστοιχες εντάξεις.
Και όσες λάσπες, να το πω έτσι στην καθομιλουμένη δεν
τελειώσουν στην παρούσα προγραμματική ή δεν μπορέσουν να υλοποιηθούν
λόγω χρηματοδοτικού θέματος, θα προχωρήσουν με άλλες προσκλήσεις στην
επόμενη προγραμματική περίοδο.
Περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις ρυπασμένων χώρων από
βιομηχανικά επικίνδυνα απόβλητα. Ήδη μιλήσαμε πριν διάφοροι ομιλητές και
είπαμε για μελέτη η οποία ήδη υλοποιείται και ολοκληρώνεται στο ΕΠΠΕΡΑΑ
για τους ρυπασμένους χώρους, τα μέτρα και τη δέσμη μέτρων γενικώς που θα
βγάλει

αυτή

η

μελέτη

θα

προκύψουν κάποια

έργα

τα οποία

θα

χρηματοδοτηθούν αναλόγως.
Και ευαισθητοποίηση κοινού και δράσεις υποστήριξης ΦΟΣΔΑ
οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη και τεχνική υποστήριξη και επίλυση
διαφόρων προβλημάτων τους.
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Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μαμαλούγκα και για τη σαφήνεια, αλλά
και για τον πολύ σύντομο χρόνο, τον ακαριαίο θα έλεγα.
Ο επόμενος ομιλητής και ο τελευταίος αυτού του κύκλου είναι ο
κύριος Αγαπητίδης, Πρόεδρος του ΕΟΑΝ.
Ι. ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τα θέματα της στρατηγικής για
την ανακύκλωση τα κάλυψε επαρκέστατα η κυρία Αρφανάκου. Θα περιοριστώ
σε κάποια γενικότερα σχόλια πάνω στις δύο μελέτες που συζητάμε σήμερα.
(Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) …και νομίζω ότι αξίζουν τα
εύσημα και στους δύο.
Γενικότερα, η κακοδαιμονία που υπάρχει στη διαχείριση
στερεών αποβλήτων στη χώρα μας πηγάζει από δύο λόγους. Ο πρώτος είναι
η έλλειψη πολιτικής βούλησης, πιο γνωστό και σαν σύνδρομο «not in my term
of office», κατά την οποία τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και η κεντρική
διοίκηση προσπαθούν να μεταθέσουν το πρόβλημα χρονικά, για να
απαλλαγούν προσωρινά από αυτό και με αποτέλεσμα να έχουμε ετερόκλητες
δυνάμεις που να συνεργούν για να το πετύχουν.
Ο δεύτερος λόγος είναι η έλλειψη κοινωνικής αποδοχής. Είναι
βέβαια το σοβαρότατο πρόβλημα της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού στη
χώρα μας, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η άγνοια, οι
ιδεολογικές αγκυλώσεις, τα μικροκομματικά συμφέροντα, τα οικονομικά
τοπικά συμφέροντα και ούτω καθεξής.
Ενόψει λοιπόν αυτών, έχουμε τα επαπειλούμενα πρόστιμα
καταπέλτης από το Ευρωδικαστήριο, έχουμε το πρόσθετο τέλος ταφής το
οποίο επίσης λειτουργεί κι αυτό σαν φόβητρο και το ερώτημα μπαίνει θα
συμμορφωθούμε κάτω από συνθήκες καταναγκασμού ή θα προχωρήσουμε
σε μια εθνική συνεννόηση για τα στερεά απόβλητα; Νομίζω ότι οι συνθήκες
έχουν ωριμάσει για μια εθνική συνεννόηση και η σημερινή Ημερίδα είναι ένα
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις παρατηρήσεις για τις μελέτες, θα
ασχοληθώ πρώτα με τους φορείς και πιο συγκεκριμένα για τους ΦΟΣΔΑ. Η
πρόταση οι ΦΟΣΔΑ να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες, όπως είναι σε
σχέση με τα βιομηχανικά, τα αγροτικά και ούτω καθεξής, είναι ενδιαφέρουσα.
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Θα πρέπει να διευκρινιστεί όμως αν ο ρόλος που θα παίξουν θα είναι απλά
καταγραφικός ή αν θα αναλάβουν και κομμάτι της διαχείρισης, το οποίο
πιθανότατα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα ήθελε καθόλου να ασχοληθεί.
Προϋπόθεση όμως για όλα αυτά είναι να υπάρχουν αυτοί οι
περιφερειακοί ΦΟΣΔΑ. Το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή για τη σύσταση και
λειτουργία τους είναι στον αέρα. Θα πρέπει το ταχύτερο να αντιμετωπιστεί
αυτό για να ορθολογικοποιηθεί το διοικητικό πλαίσιο και θα πρέπει να
επιλυθούν και πολλά επιμέρους ζητήματα, τα ανέφερε ο κύριος Κάρδαρης,
μεταφορά προσωπικού, παρακράτηση των τελών χωρίς την προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη των ΟΤΑ, το πέρασμα των περιουσιακών στοιχείων και
ούτω καθεξής.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση σε σχέση με τους φορείς είναι
η πρόταση για τον ενιαίο οργανισμό, τον ενιαίο φορέα διαχείρισης
αποβλήτων. Αν και στη σημερινή συγκυρία η ίδρυση καινούργιων φορέων
φαίνεται μάλλον δυσχερής και αν και επίσης το από πού θα εξασφαλίσει τα
έξοδα της λειτουργίας του επίσης δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Αυτή τη
στιγμή, έχουμε έναν αντίστοιχο φορέα ο οποίος η πρόταση των μελετητών
είναι να ενσωματωθεί ο ΕΟΑΝ στον καινούργιο αυτόν φορέα. Ο ΕΟΑΝ αυτή
τη στιγμή παίζει τον ρόλο της οιονεί ρυθμιστικής αρχής για έναν χώρο όπου
δραστηριοποιούνται ιδιωτικές εταιρείες, άρα πράγματι σε κάθε τέτοια
περίπτωση χρειάζεται ένας ρυθμιστικός ρόλος. Όταν όμως θα ενταχθούν στις
δραστηριότητες του ΕΟΔΑ και οι δημόσιοι φορείς ή μάλλον οι αυτοδιοικητικοί
φορείς που λέγονται ΦΟΣΔΑ, εκεί ποιος ρόλος ρυθμιστικός απαιτείται; Και
υπάρχει το ερωτηματικό, θα περάσουν οι αντίστοιχες αρμοδιότητες του
Υπουργείου Εσωτερικών στον καινούργιο φορέα ή απλώς ο καινούργιος
φορέας θα αποτελεί έναν καταγραφέα του τι συμβαίνει, προκειμένου να
έχουμε καλύτερα στοιχεία;
Να προσθέσω επίσης ότι δεν ξέρω αν έχει ληφθεί υπόψη,
μάλλον δεν έχει ληφθεί γιατί δεν υπήρχε τότε στην πρόταση των μελετητών,
αν έχει ληφθεί υπόψη η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί ένα καινούργιο
δεδομένο, άρα θα πρέπει να το ξαναδούμε συνολικότερα αυτό.
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Τρίτο σημείο που θέλω να θίξω είναι η ύπαρξη αξιόπιστων
στοιχείων. Νομίζω ότι τουλάχιστον στον χώρο της ανακύκλωσης τα στοιχεία
είναι σχετικά πιο αξιόπιστα. Χρειαζόμαστε όμως συνολικότερα αξιόπιστα
στοιχεία και το ηλεκτρονικό μητρώο αυτό έρχεται να καλύψει. Έχουμε όμως
ήδη θεσμοθετημένη την πρόβλεψη για λογισμικό παρακολούθησης των
ΧΥΤΑ, το οποίο έχει υλοποιηθεί απλώς δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Και
υπάρχει επίσης η πρόβλεψη για λογισμικό σε σχέση με την τήρηση στοιχείων
για τους ΦΟΣΔΑ, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, νομίζω ότι και τα δύο
είναι επείγοντα να πραγματοποιηθούν.
Έρχομαι τώρα στο καθ’ αυτό θέμα της ανακύκλωσης. Τονίστηκε
ιδιαίτερα από τους δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το θέμα
της χωριστής συλλογής. Σε τέσσερα ρεύματα, γυαλί, χαρτί, μέταλλα και ούτω
καθεξής. Αυτό αναρωτιέμαι η ώθηση προς τα εκεί είναι προκειμένου να
πετύχουμε καλύτερα προϊόντα στην ανακύκλωση ή για να πετύχουμε
υψηλότερους στόχους στην ανακύκλωση; Θεωρώ ότι κυρίαρχο είναι το
δεύτερο.
Οφείλουμε

λοιπόν

να

παρατηρήσουμε

εδώ

ότι

έγιναν

παράλληλες προσπάθειες της συλλογής στον μπλε κάδο όλων των
ανακυκλώσιμων συσκευασιών, καθώς και χωριστής συλλογής με κάποιες
άλλες διατάξεις. Και νομίζω ότι σαφέστατα η συνολική συλλογή των
ανακυκλώσιμων συσκευασιών έχει πετύχει πολύ υψηλότερα αποτελέσματα.
Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτω συνολικά τη χωριστή συλλογή. Είναι
κάποιες περιπτώσεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να την εφαρμόσουμε,
όπως είναι οι περιπτώσεις στα τουριστικά θέρετρα, όπου έχουμε μεγάλη
συγκέντρωση συσκευασιών, ιδίως αλουμινίου και γυαλιού.
Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα είναι τα κτίρια γραφείων, όπου
πράγματι θα πρέπει να γίνει χωριστό ρεύμα συλλογής για το έντυπο χαρτί, το
οποίο είναι μάλιστα και υψηλότερης ποιότητας.
Εάν όμως φανταστούμε ότι δίνουμε προτεραιότητα στα
βιοαπόβλητα που αυτά πραγματικά θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά, γιατί
αυτά αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι στα αστικά απόβλητα, τότε μπορούμε
να φανταστούμε τρεις κάδους σε κάθε σημείο, δηλαδή έναν καφέ κάδο για τα
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βιοαπόβλητα, έναν μπλε κάδο για τις συσκευασίες και έναν πράσινο κάδο για
τα λοιπά.
Συνεπώς, πόσους κάδους μπορούμε να βάλουμε στις ελληνικές
πολεοδομικές συνθήκες; Μπορούμε να έχουμε επιπλέον άλλους τρειςτέσσερις κάδους για τα χωριστά ρεύματα; Ερωτηματικό.
Σε σχέση με τις ρυθμίσεις για τον χώρο της ανακύκλωσης που
θα πρέπει να γίνουν, να τονίσω, επαναλαμβάνοντας και αυτά που είπε η
κυρία Αρφανάκου, ότι θεωρώ πολύ σημαντική την πάταξη της φοροδιαφυγής,
την

ορθολογικοποίηση

των

εισφορών

και

τη

διευκόλυνση

μέσω

χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ αλλά και μέσω θεσμικών ρυθμίσεων των
πράσινων σημείων και των συστημάτων «πληρώνω όσο πετάω».
Όσον

αφορά

το

πρόσθετο

τέλος

ταφής,

το

οποίο

αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πολύ δημοφιλές στον χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης και είναι κατανοητό αυτό, θα πρέπει να δοθεί μια κατεύθυνση
από τον ΕΣΔΑ προς τα πού θα κατευθυνθούν οι πόροι. Εάν θα πάνε
πράγματι στο πράσινο ταμείο, θα πρέπει αποκλειστικά στη συνέχεια να
αποδίδονται στη διαχείριση των αποβλήτων. Σε περίπτωση που δεν
εφαρμοστεί τελικά το πρόσθετο τέλος ταφής, νομίζω ότι θα πρέπει να
διερευνήσουμε άλλους τρόπους για να ενδυναμωθεί ο ρόλος των ΟΤΑ, με την
επιβολή κινήτρων οικονομικού και άλλου χαρακτήρα ή έστω ακόμα και
κυρώσεων, προκειμένου να έχουμε αυξημένη απόδοση στην ανακύκλωση.
Σε σχέση με την πρόληψη, νομίζω ότι εδώ μία πολύ ξεκάθαρη
δράση φαίνεται ότι θα πρέπει να προκριθεί και αυτή έχει να κάνει με την
ενίσχυση ενός κεντρικού δικτύου για την επαναχρησιμοποίηση και για την
πρόληψη. Ένα τέτοιο δίκτυο θα μπορούσε να ενσωματώσει τα υπάρχοντα
εθελοντικά δίκτυα, τα δίκτυα των ΜΚΟ και ούτω καθεξής, θα μπορούσε να
χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ, να συντονιστεί από τον ΕΟΑΝ και να
περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση και την ανταλλαγή προϊόντων όπως
είναι έπιπλα, ρούχα, συσκευές οι οποίες είναι σε καλή κατάσταση, βιβλία και
ούτω καθεξής.
Και τέλος, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των καινοτομικών
προτάσεων που επίσης έχει μια σχετική αναφορά ο ΕΣΔΑ, εδώ θεωρώ ότι θα
πρέπει να θεσπιστεί η υποχρεωτική τοποθέτηση συστημάτων GPS σε όλα τα
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δημοτικά και ιδιωτικά οχήματα τα οποία μεταφέρουν απόβλητα. Με αυτόν τον
τρόπο θα διευκολύνουμε και την παρακολούθηση από πλευράς ΦΟΣΔΑ και
ΥΠΕΚΑ, αλλά επίσης θα επιλύσουμε και πολύ σοβαρά περιβαλλοντικά και
οικονομικά προβλήματα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω το σύνθημα της τρέχουσας
καμπάνιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λέει επιγραμματικά «Stop
wasting waste».
Σας ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Αγαπητίδη.
Αυτή τη στιγμή, αρχίζουμε τη διαβούλευση. Θα το οργανώσουμε
ως εξής. Θα έχουμε μία σειρά από δέκα ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντώνται
και στη συνέχεια θα προχωρούμε στις επόμενες δέκα. Ο κύριος Λίτινας
Νικόλαος, ο κύριος Σαραβός Κωνσταντίνος, ο κύριος Κουνιάδος Στέφανος, η
κυρία Κάτια Λαζαρίδη, ο κύριος Τσαμουργκέλης Ηλίας, Δαμάσκος Δημήτριος,
Παπάς Γεώργιος, Τσοκανής Χαράλαμπος. Από ένα λεπτό ο καθένας, ενάμιση
το πολύ, συντήξετε όσο μπορείτε τις ερωτήσεις. Ξεκινάμε με τον κύριο
Μαλτέζο.
Κος ΜΑΛΤΕΖΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ας μιλήσει ο κύριος Αργυρόπουλος.
Κος ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, έχω κιόλας γράψει
για να μην σας φάω καθόλου χρόνο.
Αξιότιμες κυρίες, κύριοι, η Ελλάδα, η χώρα του πολιτισμού, των
ιδεών και της δημοκρατίας, η χώρα του φωτός και του πνεύματος, η χώρα της
φιλοσοφίας και της αρμονίας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Συγνώμη που σας διακόπτω. Δεν προσπαθώ να σας
φιμώσω, αλλά το θέμα είναι το εξής. Να πάμε στην ερώτηση ή σε κάτι που
έχετε να πείτε. Να αποφύγουμε όσο γίνεται, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Κος ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε λίγο υπομονή, εγώ σας είπα θέλω ενάμιση
λεπτό και δεν θα σας ξαναενοχλήσω. Θα είχα τελειώσει.
Αυτά αν ενοχλούν κάποιον, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των
φιλοσοφικών ρευμάτων και τάσεων που μέχρι σήμερα αναλύονται και
διδάσκονται ανά την υφήλιο, αν η Ελλάδα είναι η χώρα της τέχνης και του
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θεάτρου και αν κάποιοι γελάνε στη χώρα που χτίστηκε ο Παρθενώνας και
εκατοντάδες μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, η χώρα που με εκπλήσσει με
πόσο ηθική και αρετή έθεσε τις βάσεις της λογικής, της επιστήμης και του
ατόμου δημότη.
Κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, στους πρόποδες του ιερού
βράχου της Ακρόπολης και του ανεπανάληπτου ναού της Αθηνάς, του
Παρθενώνα, 2.500 χρόνια μετά από όλα αυτά τα επιτεύγματα, είμαστε
συγκεντρωμένοι Έλληνες και αλλοδαποί, από αρκετά μέρη και αρκετές
επιστήμες, για να διαβουλευτούμε για ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν
φαίνεται να μπορούμε να λύσουμε εδώ και δεκαετίες.
Βάρβαροι κατά την αρχαιοελληνική έννοια μάς επιβάλλουν να
διαβουλευτούμε σε τεχνολογικές μεθόδους και σε ποιοτικούς και ποσοτικούς
στόχους για την επίλυση του προβλήματος στη διαχείριση των αποβλήτων
μας.
Κυρίες και κύριοι, ακολουθήσαμε τον ίδιο δρόμο της επιστροφής
του αθηναίου στρατιώτη Φειδιππίδη προς την πόλη της Αθήνας, όπου πριν
2.500 χρόνια επέστρεψε τρέχοντας μετά την αποστολή του για βοήθεια από
τη Λακεδαίμονα και τη Σπάρτη. Σήμερα, σας ανακοινώνουμε, κυρίες και κύριοι
το ακόλουθο. Νενικήκαμεν στη Λακεδαίμονα. Ακολουθήστε το παράδειγμα
που ακολουθούν ήδη χιλιάδες πολίτες στη Σπάρτη και τη Λακωνία γενικότερα.
Πολίτες και επιχειρήσεις οι οποίοι είναι παραγωγοί, κάτοχοι και διαχειριστές
των αποβλήτων τους βάσει του νόμου 4042/2012 δημιούργησαν νομικό
πρόσωπο με βάση την πολυσυμμετοχικότητα, ώστε να δύνανται να
διαχειρίζονται με νόμιμο, οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικά αποδεκτό
τρόπο και μέθοδο τα απόβλητά τους, τα οποία πλέουν ονομάζουν υλικά
προϊόντα τους.
Έτσι, σήμερα που εμείς εδώ διαβουλευόμαστε, χιλιάδες
Σπαρτιάτες

εκτρέπουν

εκατοντάδες

τόνους

προδιαλεγμένων

υλικών

προϊόντων τους στη βιομηχανία της ανακύκλωσης, μέσω της δικής τους
εταιρείας. Απλά πωλούν και διαχειρίζονται τα υλικά προϊόντα τους και κατ’
άλλους απόβλητα, με απλό, οικονομικό και άριστα περιβαλλοντικό τρόπο.
Δημιουργήσαμε θέσεις εργασίας και είμαστε περήφανοι για την
εφαρμογή του νομικού πλαισίου στην πράξη, παρά τα εμπόδια της διοίκησης
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για την αδειοδότηση των δράσεών μας. Η ολοκληρωμένη αυτή διαχείριση των
υλικών προϊόντων μας με συμμετοχή του πολίτη σε νομικό πρόσωπο και
ταυτόχρονη εφαρμογή της καθολικής διαλογής των αποβλήτων μας στην
πηγή της παραγωγής, ονομάστηκε λακωνικής μέθοδος των αποβλήτων.
Ουσιαστικά, όλα μας τα απόβλητα τα αντιμετωπίζουμε πλέον
σαν προϊόντα μας. Προϊόντα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας με οικονομικό,
περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος. Η εφαρμογή της διαχείρισης των
αποβλήτων μας σε τοπικό επίπεδο δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις
για πλήρη και άμεση εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, καθώς
επίσης με επιστημονική τεκμηρίωση και υπερηφάνεια μπορούμε πλέον να
σας ενημερώσουμε ότι γινόμαστε κοινωνοί μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας με
τάση στα μηδενικά απόβλητα. Ενημέρωση, κίνητρα και διαφάνεια είναι τα
όπλα μας. Σας τα χαρίζουμε για να τα χαρείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Η ερώτηση είναι ότι αυτή τη στιγμή χιλιάδες πολίτες εφαρμόζουν
ένα πάρα πολύ απλό μοντέλο και εκτρέπουν εκατοντάδες τόνους υλικών με
απλά διαλογή στην πηγή και κίνητρο αυτό που σας είπα. Αυτή είναι η
ερώτηση και αυτή είναι και η παρατήρηση. Γιατί δεν εφαρμόζεται μια τέτοια
μέθοδος τοπικής δράσης σαν μοντέλο το οποίο ήδη λειτουργεί εδώ και
ενάμιση χρόνο. Και δεν είναι καν πιλοτικό, έχει πληρωθεί από τους ίδιους τους
πολίτες. Αυτή είναι η ερώτησή μου.
Οι πολίτες έχουν συμμετάσχει σε ένα νομικό πρόσωπο και μέσα
από αυτό το νομικό πρόσωπο διαχειρίζονται όλα τους τα υλικά με τρόπο που
είναι σαν να είναι προϊόντα τους. Επομένως, όλα αυτά τα υλικά που ακούτε
και

ξέρετε,

οργανικά,

χαρτί,

πλαστικό,

γυαλί,

μέταλλο,

τηγανέλαια,

ηλεκτρονικές συσκευές, όλα αυτά πουλιούνται μέσω του συστήματος.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και θα ληφθεί υπόψη.
Ο επόμενος είναι ο κύριος Λίτινας.
Ν. ΛΙΤΙΝΑΣ: Έχω γράψει τις τρεις ερωτήσεις.
Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το αν υπάρχουν
προδιαγραφές και πρότυπα για τη χρήση των ανακυκλωμένων προϊόντων.
Υπάρχουν; Ήδη άκουσα τον κύριο για την αγροτική ανάπτυξη και ανέφερε ως
προς το θέμα τι μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε. Το λέω το ίδιο και για
τα υλικά τα οποία θα υπάρχουν από ανακύκλωση, με τις κατεδαφίσεις των
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προϊόντων που θα γίνουν στις οικοδομές. Υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές;
Έχουν ληφθεί υπόψη; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Ακούσαμε κάποια σχέδια τα
οποία υπάρχουν σε σχέση με τα ποσοστά και τις ποσοστώσεις για κάθε
στόχο που υπάρχει σε κάθε ρεύμα. Αυτό όλο σε σχέση με τα χρηματικά
δεδομένα τα οποία θα πρέπει κάποιος να πει, είτε με ΣΔΙΤ, είτε με ΕΣΠΑ, είτε
με οτιδήποτε, υπάρχει αντίστοιχη απορρόφηση ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι
στόχοι; Αυτό είναι το ερώτημα. Κάθε μία φάση απαιτεί, διότι ακούσαμε τον
κύριο από τον φορέα, τον κ. Κάρδαρη, ο οποίος είπε ότι ακόμα βρισκόμαστε
σε στάδια, ας μην τα χαρακτηρίσω. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση.
Και η τρίτη ερώτηση έχει να κάνει, υπάρχει ένας κανονισμός
305, ο οποίος έχει υποχρεωτική εφαρμογή και αναφέρεται στα δομικά υλικά
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει ανάμεσα στα άλλα την υποχρέωση
ανακυκλωσιμότητας. Άκουσα κάποιους στόχους και μάλιστα δύο διαφορετικοί
ομιλητές είπαν ότι οι μεν το έβαλαν, οι άλλοι προσπαθούν να κάνουν στο
ΥΠΕΚΑ καινούργιους στόχους. Θα ήθελα να ξέρω ενόψει της κρίσεις που
υπάρχει αυτή τη στιγμή και στα δημόσια έργα και στα ιδιωτικά πώς θα
επιτευχθεί κάποιος στόχος αυτού; Και δεύτερον, επειδή η Ελλάδα είναι μια
σεισμογενής χώρα, αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν αρκετά κτίσματα,
παραδείγματος χάριν στην Κεφαλονιά, που θα χρειαστούν να γκρεμιστούν, τι
θα γίνουν αυτά; Θα θαφτούν; Θα γίνει ανακύκλωση; Και τρίτον, στην Αθήνα, η
οποία είναι χτισμένη από το ’60, έχουμε περάσει τα 60 χρόνια. Τι θα γίνει με
τα κτίρια που χρειάζονται κατεδάφιση;
Ευχαριστώ.
Κ. ΣΑΡΑΒΟΣ: Επειδή σχετικά πρόσφατα έχω συμμετάσχει στη μελέτη
εθνικού

σχεδίου

διαχείρισης

αποβλήτων

που

παρουσίασε

η

κυρία

Καλλιδρομίτου, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να προσθέσουμε, επειδή
διαβάζοντας κανείς τα σχόλια της διαβούλευσης υπήρχαν αρκετά θέματα τα
οποία έθιξαν τη μελέτη, αλλά εν τέλει αυτά θα απαντηθούν στο επόμενο
παραδοτέο που είναι τα σχέδια δράσης.
Και νομίζω θα ήταν χρήσιμο για όλους τους παρισταμένους,
γιατί εδώ γίνεται και μια διαβούλευση επί αυτών που παρουσιάστηκαν από τη
μελέτη, τι περιλαμβάνεται. Γιατί στην ουσία περιλαμβάνει και κάποια από αυτά
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τα πράγματα τα οποία ανέφερε και ο κύριος Κρεμλής, τα οποία ήταν πολύ
σημαντικά βεβαίως.
Όπως, για παράδειγμα, περιλαμβάνει μια ανάλυση των
οικονομικών εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, όπως τα ειδικά
τέλη, φόρους και φοροελαφρύνσεις που έχουν σχέση με τη διαχείριση και τις
επενδυτικές προτεραιότητες και επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, προδιαγραφές
και πρότυπα ποιότητας, για παράδειγμα στο compost, στο RDF, στο SRF, στο
CLO, τη διαδικασία του αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, διαδικασία
χαρακτηρισμού ως υποπροϊόν.
Μια πρόταση για την ηλεκτρονική πλατφόρμα παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων για την προώθηση της συνεργασίας βιομηχανιών και
την αξιοποίηση αποβλήτων, πρόταση για την ηλεκτρονική αγορά αποβλήτων,
όλα αυτά περιλαμβάνονταν στον σχολιασμό, γι’ αυτό νομίζω είναι χρήσιμο να
ειπωθεί ότι δεν ήταν κομμάτι της έως τώρα μελέτης. Καθώς επίσης και
πρόταση για τις εθελοντικές συμφωνίες, τις κλαδικές συμφωνίες με ΥΠΕΚΑ
και τις ΦΟΣΔΑ, για την απορρόφηση των εναλλακτικών προϊόντων, τις
κλαδικές συμφωνίες με ΦΟΣΔΑ για τα οργανικά απόβλητα άλλης προέλευσης
και για τις πράσινες προμήθειες και τα νέα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης.
Επίσης, προτάσεις για τη βελτίωση του μηχανισμού ελέγχου και
παρακολούθησης

των

αποβλήτων

και

ιδιαίτερα

όσον

αφορά

την

ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων και την εξάλειψη της παράνομης διακίνησης.
Όλα αυτά αναφέρονταν σε κάποια από τα σχόλια της διαβούλευσης.
Όσον αφορά οργανωτικά και διοικητικά μέτρα, πάλι στα επόμενα
παραδοτέα θα είναι η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, οι βελτιώσεις των
διαδικασιών αδειοδότησης και προτάσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Νομίζω λοιπόν ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να έβλεπε κανείς
μετά τα επόμενα παραδοτέα της μελέτης να γινόταν πάλι μια ευρύτατη
συζήτηση, γιατί αυτά είναι θέματα πολύ σημαντικά που άπτονται και των
παρατηρήσεων που είχαμε σήμερα και θα έχουμε προφανώς και από τους
φορείς που έπονται στην επόμενη ενότητα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ο επόμενος είναι ο κύριος
Κουνιάδος Στέφανος.
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Σ. ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: Από την Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας και την
Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας.
Συμφωνούμε απόλυτα σε όλα όσα ανέπτυξε εδώ ο κύριος
Κρεμλής και ο κύριος Langendorff, οι οποίοι μετέφεραν την πραγματική
κατάσταση η οποία θα έπρεπε να ισχύει στην Ελλάδα και που είναι
υπογεγραμμένη και από τους έλληνες υπουργούς, όταν βρίσκονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνονται οι αποφάσεις. Ενώ λοιπόν άλλα έχουν
συμφωνηθεί, εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς άλλα γίνονται και βρισκόμαστε αυτή
τη στιγμή στον τοίχο κολλημένοι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ότι δεν
τηρούμε τις υπογραφές μας και τις υποχρεώσεις μας με εκατομμύρια, για να
μην πω και δισεκατομμύρια πρόστιμα και όχι μόνο στο θέμα της διαχείρισης
των απορριμμάτων αλλά και σε πολλά άλλα. Δηλαδή μπορώ να πω ότι τα
μισά λεφτά που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των
προγραμμάτων τα δίνουμε πίσω με πρόστιμα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να έχουμε, επειδή
κάποιοι το αμφισβητούν θα πρέπει να μας δώσουν και το λογαριασμό. Πόσα
παίρνουμε και πόσα δίνουμε σε πρόστιμα, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος
αλλά τουλάχιστον στη διαχείριση των απορριμμάτων αυτό συμβαίνει.
Λοιπόν εμείς ως Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας και σαν Ένωση
Καταναλωτών έχουμε να προτείνουμε κάτι το οποίο το αναφέραμε και στον κ.
Κρεμλή και ο οποίος συμφώνησε, είναι το εξής και μάλιστα θα πρέπει να γίνει
άμεσα στην Ελλάδα: η διαχείριση των απορριμμάτων και ιδιαίτερα των
αστικών απορριμμάτων είναι μία πολύ εύκολη υπόθεση αλλά την έχουμε κάνει
πάρα πολύ δύσκολη και την έχουμε κάνει πολύ δύσκολη διότι δεν έχουμε
βάλει προδιαγραφές και δεν έχουμε βάλει κανόνες που θα ισχύουν σε
ολόκληρη τη χώρα.
Επομένως το πρώτο που πρέπει να γίνει άμεσα, πριν απ’ όλα
τα άλλα γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και κάποια δεδομένα προειλημμένες αποφάσεις για ΣΔΙΤ κλπ. κλπ.
Λοιπόν για να γίνει η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων,
που αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που μας καίει, πρέπει να υπάρξει
ένας Κανονισμός συλλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων, πανελλαδικής
ισχύος, κατά τα πρότυπα του Κανονισμού του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
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Φαντάζεστε τι θα γινόταν τα πέντε εκατομμύρια ΙΧ και τα τρία εκατομμύρια
τροχοφόρα δίκυκλα που κυκλοφορούν εάν δεν υπήρχε ένας Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας τι θα γινόταν; Το ίδιο λοιπόν ακριβώς συμβαίνει και με τα
απόβλητά μας τα αστικά.
Επομένως θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε σε οργανικά, που
είναι το πρόβλημα των απορριμμάτων, σε ανακυκλώσιμα και σε άχρηστα.
Οργανικά 50% στην Ελλάδα με 45, 35% που είναι τα ανακυκλώσιμα και 10 15%. Επομένως τι τα χρειαζόμαστε αυτά τα μεγάλα εργοστάσια και τι θα
κάνουν αυτά;
Και επίσης έχουμε και την αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή
της επικουρικότητας λέει ότι θα πρέπει όλα τα πράγματα να γίνονται στην
περιοχή στην οποία συμβαίνουν. Άρα λοιπόν οι Δήμοι οι Καλλικρατικοί οι
οποίοι είναι πολύ μεγάλοι αυτοί θα έπρεπε να κάνουν τη διαχείριση των
απορριμμάτων και όχι τα εργοστάσια γιατί φανταστείτε το πόση ενέργεια
χρειάζεται για να διαχειριστούμε και να μεταφερθούν όλα αυτά τα πράγματα
σε ένα σημείο. Πρέπει να έχουμε και έναν σεΐχη φίλο ο οποίος θα μας δώσει
και μερικές πετρελαιοπηγές για να βάζουμε καύσιμα στα αυτοκίνητά μας και
να μεταφέρουμε τα απόβλητά μας και ιδιαίτερα τις πεπονόφλουδες,
καρπουζόφλουδες από το ένα μέρος 50 χιλιόμετρα για να τα διαχειριστούμε,
αφού μπορούμε να τα διαχειριστούμε μέσα εκεί που κατοικούμε και που
ζούμε.
Άρα λοιπόν εμείς βάζουμε το θέμα αυτό, το έχουμε ήδη στείλει,
έχουμε στείλει τις προτάσεις μας σε όλους όσους συμμετέχουν εδώ, ότι θα
πρέπει να γίνει αυτός ο Κώδικας άμεσα για να ξέρει ο πολίτης τι κάνει και τι
δεν πρέπει να κάνει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε. Η επόμενη είναι η κα Κάτια Λαζαρίδου.
Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ το
Υπουργείο για την πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή ημερίδα και για την
προσπάθεια, την ειλικρινή προσπάθεια που γίνεται να προχωρήσουν λίγο τα
πράγματα σε ένα πολύ αντίξοο περιβάλλον ομολογουμένως λόγω και της
οικονομικής συγκυρίας.
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Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Μαντζούφα ποιος είναι ο χρονικός
ορίζοντας με κάποιους ρεαλιστικούς όρους για την υλοποίηση των έργων
ΣΔΙΤ και προκειμένου να αρχίσουν αυτά να αποδίδουν, να παίρνουνε
σκουπίδια εκεί που έχει ήδη υπάρξει ο ανάδοχος ή ο προσωρινός ανάδοχος,
και αν έχουμε κάποια πρόβλεψη στο πολύ δύσκολο πρόβλημα του τι γίνεται
εκεί που υπάρχουν οι μαύρες τρύπες της ελληνικής επικράτειας, εκεί που δεν
υπάρχουν καλά-καλά ούτε ΧΥΤΑ, τι γίνεται μέχρι τότε, μέχρι να αρχίσουν να
λειτουργούνε. Έχουμε κάποια εικόνα σε μεγάλη κλίμακα, ρεαλιστικούς όρους
γιατί ναι μεν υπάρχουν πολύ αξιόλογες προσπάθειες, όπως της ενεργειακής
κτλ., αλλά έχουν και αυτές τους ποσοτικούς περιορισμούς τους.
Και δεύτερη ερώτηση, άκουσα με μεγάλη χαρά τον κ.
Μαμαλούγκα να λέει ότι η αξιολόγηση των προτάσεων για τα βιοαπόβλητα
στο ΕΠΠΕΡΡΑ προχωράει και ακόμη μεγαλύτερη ότι θα υπάρξει και επόμενος
γύρος στην επόμενη προγραμματική περίοδο καθώς υπήρχε ένα πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον τελικά από τους Δήμους και για τέτοιες μικρής κλίμακας
τοπικές λύσεις, τις οποίες πραγματικά χρειάζεται η χώρα και έχουν αργήσει.
Υπάρχει κάποια εκτίμηση αν το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε
να οδηγήσει με έναν εφικτό τρόπο στην υλοποίηση των στόχων που έχει και ο
4042 χωρίς τη διαλογή των βιοαποβλήτων; Όχι ότι είμαστε πάντα εύκολο να
πιάνουμε τους στόχους, αλλά αν έχουμε μια τέτοια εκτίμηση, γιατί ο πρώτος
στόχος είναι για το 2015.
Και τέλος θα ήθελα, αυτό δεν είναι ερώτηση, θα ήθελα να
επισημάνω κάτι που έχει ακουστεί λίγο-πολύ, θα ήθελα να το ξαναεπισημάνω,
ότι την σημαντική διαφορά που υπάρχει στη χώρα μεταξύ της εναλλακτικής
διαχείρισης και της επίτευξης των στόχων της εναλλακτικής διαχείρισης, με τα
πολλά προβλήματα που έχει, αναμφίβολα υπάρχουν προβλήματα και δεν
είναι όλα ρόδινα, αλλά υπάρχουν αποτελέσματα που είναι πολύ κοντά με
θεσμικά κατοχυρωμένους στόχους.
Σε σχέση με τα βιοαπόβλητα τα οποία δεν είχαν μπει κάτω από
ένα τέτοιο πλαίσιο, έχουν μείνει σε πιο παραδοσιακές μορφές διαχείρισης και
έχουμε μια τεράστια απόσταση από την εκτροπή που ήταν αναγκαία, δηλαδή
για το 2013 έπρεπε να εκτρέπουμε ήδη το 50% του βιοεποικοδομήσιμου από
τους ΧΥΤΑ, αν εξαιρέσουμε το χαρτί που εκτρέπεται κάπως μέσω της
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ανακύκλωσης στα υπόλοιπα είμαστε κοντά στο μηδέν. Και θα ήθελα αυτό να
τονιστεί και να προσπαθήσουμε ίσως να μάθουμε, να εκτιμήσουμε και τους
παρόντες που οδήγησαν σ’ αυτή τη σχετική επιτυχία για τα μέτρα της χώρας,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να εφησυχάσουμε.
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε. Κύριε Μαντζούφα θα απαντήσετε τώρα; Στο
τέλος. Ο κ. Τσαμουργέλης έχει το λόγο.
κ. ΤΣΑΜΟΥΡΓΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι εισηγητές στο έδρανο επάνω
υπάρχει ένα μπουκάλι το οποίο αποτελείται από pet και το καπάκι του είναι
από πολυαιθυλένιο και η ταινία του είναι από PVC και λέμε τι κακό.
Απ’ την άλλη μεριά λοιπόν υπάρχει γιατί ακριβώς δημιουργεί
πρόβλημα στην ανακύκλωση ο ερευνητής ο οποίος θα προτείνει μια νέα λύση
και έχουμε λοιπόν τον ερευνητή απ’ τη μια μεριά και τις βιομηχανίες από την
άλλη. Όταν θα πας να χτυπήσεις την πόρτα τους θα σου πούνε καλά, πολύ
ωραία η ιδέα σου αλλά μπορείς να φεύγεις τώρα.
Έχουν μείνει απέξω οι θεσμικοί παράγοντες και έχει μείνει
απέξω η κοινωνία. Κάνω λοιπόν μετά απ’ αυτή τη διαπίστωση κάνω την εξής
πρόταση: εάν θεσμοθετήσουμε το Πράσινο σήμα, που σημαίνει ότι έχω ένα
προϊόν το οποίο, μια πρόταση προϊόντος το οποίο βελτιώνει το ήδη
υφιστάμενο και μια πρόταση για πολιτική εθνική και ευρωπαϊκή, τότε τι
κάναμε;
Βάλαμε τον θεσμικό φορέα ο οποίος μου δίνει το πράσινο σήμα,
δηλαδή αξιολογείται το προϊόν και η πρότασή μου είναι η καλύτερη απ’ το
προηγούμενο, μου δίνει ένα πράσινο σήμα και ενεργοποιεί τα ανακλαστικά
της κοινωνίας. Να λοιπόν που μπήκαμε σ’ ένα χορό όλοι μαζί.
Αυτή είναι λοιπόν μία πρόταση για τη θεσμοθέτηση ενός
πράσινου σήματος ούτως ώστε να απελευθερώσουμε τις ερευνητικές
δυνάμεις, οι οποίες να μην έχουνε απέναντί τους ένα τοίχο, τη βιομηχανία, ένα
καρτέλ ή οτιδήποτε, αλλά στο χορό να μπουν οι θεσμικοί παράγοντες, εσείς
και η κοινωνία η οποία θα ανταμείψει αυτή την προσπάθεια.
Θέμα δεύτερον: το μπουκάλι αυτό το χρησιμοποιήσαμε και έχει
μια αξία από δω και πέρα που ένας δημόσιος φορέας το λέει «πω-πω
σκουπίδι» και ένας άλλος ιδιώτης το λέει «πω-πω χρυσάφι». Εγώ θα έλεγα
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λοιπόν ότι δεν είναι ούτε σκουπίδι, ούτε χρυσάφι, με κάλυψε εν πολλοίς απ’
την Σπάρτη, δεν την ήξερα αυτή την πρωτοβουλία τους αλλά θεωρώ το ότι
επειδή υπάρχουνε οι άχρηστοι, θεώρησαν ότι η σακούλα που τους δίνει είναι
σκουπίδια ενώ τους έδιναν λεφτά.
Έτσι λοιπόν θα έλεγα το ότι υπάρχει η πρότασή μου, που
καταθέτω είναι η εξής: ότι δόξα τω Θεώ σε εισαγωγικά υπάρχει αυτή η
οικονομική συμφορά που έχει πλήξει τον τόπο, άρα θα μπορούσαμε κάλλιστα
η πολυκατοικία να έχει τους τρεις κάδους για το πλαστικό, το γυαλί και το
χαρτί, όπου εκεί μετά ένας δημοτικός φορέας θα μπορούσε αυτά να τα
συλλέξει βάζοντας στο παιχνίδι ανέργους με μορφές κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας.
Αυτό δηλαδή που ίσως ο κ. Μαντζούφας να του σηκώνονται τα
μαλλιά στο κεφάλι γιατί μιλάει για τον ιδιώτη αλλά θέλω να τον ρωτήσω μετά
εάν αυτοί οι φορείς, οι νέοι φορείς, οι άνεργοι, που θα μπορούσαν να
σχηματίσουν κοινωνικές και αλληλέγγυες δομές οικονομίας, αν μπορούν να
μπουν στα ΣΔΙΤ, αυτό είναι ένα ερώτημα, ας το απαντήσει κάποια στιγμή και
στον εαυτό του ο κ. Μαντζούφας και στο κοινό.
Άρα λοιπόν να όπου έχουμε ένα έσοδο για τα «σκουπίδια» που
έχουμε, για τα υπόλοιπα που έχουμε διαλέξει στην πολυκατοικία μας, αυτά τα
πουλάμε γιατί έχει 60 ευρώ ο τόνος το χαρτί και πουλιέται 600 όταν
κατεργαστεί, έχει 60 ευρώ ο τόνος το πλαστικό και έχει 700 εάν κατεργαστεί
και προχωρήσει, άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα εισόδημα το οποίο πηγαίνει στα
κοινόχρηστα μιας πολυκατοικίας, πηγαίνει στους ανέργους οι οποίοι έχουνε
φτιάξει αυτές τις δομές αλληλεγγύης και πηγαίνει στους υποσταθμούς που
μπορούμε να φτιάξουμε μέσα στις πόλεις, όπου έχουμε να κάνουμε με
καθαρά πράγματα. Υποσταθμοί που δεν έχουνε βρωμιές, δεν είναι εστίες
μόλυνσης.
Να λοιπόν μια δεύτερη πρόταση για το πώς μπορούμε να δούμε
τον πλούτο που παράγεται από τα υπόλοιπα της δικής μας δουλειάς.
Ένα τρίτο θέμα, θα ήθελα τώρα τη βοήθειά σας, θέλω τη
συνδρομή σας, θέλω τη σοφία σας. Στο μπουκάλι που έχετε πάλι μπροστά,
έχω εμπνευστεί απ’ το μπουκάλι υπάρχουνε διάφορες πτυχές επάνω. Ο
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αγαπητός κ. Αγαπητίδης, έχουμε επικοινωνήσει μαζί, μου έχει δώσει τα φώτα
του αλλά θέλω και την ευρύτερη συνδρομή σας.
Έχει λοιπόν κάτι πτυχές επάνω. Κάθε συσκευασία λοιπόν θα
μπορούσε να έχει μία απ’ αυτές τις πτυχές, εάν την κάνω κωδικά έχω λύσει
πολλά προβλήματα. Θα μου πεις: τι λες ρε Τσαμουργέλη; Πες την ιδέα σου
συνολικά.
Ένα προϊόν απ’ την ώρα που δημιουργείται παίρνει ένα bark
code και φτάνει μέσα στο ταμείο του καταστήματος λιανικής πώλησης, αυτή
είναι η χρηστική του αξία. Το εύρος έχει χρηστική αξία αλλά από το σημείο Α
έως το ταμείο της λιανικής. Από κει και πέρα δεν έχει καμία χρηστική αξία.
Όμως τα υπόλοιπα προϊόντα, δηλαδή οι συσκευασίες μου έχουνε να
διανύσουνε μια διαδρομή. Εάν αυτά τα κωδικοποιήσουμε και κάνουμε λοιπόν
τα «τρίνκιου κολτς», αν κάνουμε λοιπόν μια πτυχή κώδικα και μια γλώσσα τι
πετύχαμε μ’ αυτό τον τρόπο;
Πετύχαμε το μπουκάλι pet έχει νερό. Άρα μπορεί να πάει
κατευθείαν να πλυθεί και χωρίς να πλυθεί να ανακυκλωθεί. Το μπουκάλι pet
έχει λάδι. Εάν βάλω πέντε - δέκα μπουκάλια λαδιού μέσα σε μια μπάλα με pet
καθαρό, όλο αυτό υποβαθμίζεται, θα πρέπει να πάει να πλυθεί. Μιλάμε για
περιβαλλοντικές

συμφορές.

Εάν

έχει

δε

και

απορρυπαντικά,

γιατί

χρησιμοποιούνε διάφορες εταιρείες και απορρυπαντικά καταλαβαίνετε ότι έχει
γίνει ένα μπάχαλο.
Με τα «τρίνκιου κολτς» τι κάναμε; Διαβάζουμε πια, η …
ακτινοβολία δεν διαβάζει ότι είναι pet, διαβάζει με το «τρίνκιου κολτς» διαβάζει
ότι είχε μέσα νερό, άρα ταξινομείται διαφορετικά, διαβάζει ότι είχε λάδι άρα
ταξινομείται διαφορετικά ούτως ώστε αυτά να πάνε να γίνουνε flex και μετά να
πλυθούν, άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια επανάσταση.
Συμπλήρωσα λοιπόν τους barcode με τις «τρίνκιου κολτς» και
λέω τώρα: είστε εσείς οι σοφοί, πέστε μου ποιος φορέας θα μπορούσε να με
βοηθήσει, να βοηθήσει τη δική μου ομάδα έρευνας, που έχει φτάσει σε αυτό
το αποτέλεσμα, το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό για την εθνική
οικονομία. Γιατί θα πουλάμε κώδικες στο εξωτερικό και θα έχουμε ένα έσοδο
όπως οι άλλοι έχουνε τα bark codes και είναι η πιο έξυπνη αν θέλετε
επένδυση που έχω δει στη ζωή μου. Τα έχω ζηλέψει. Είναι η πιο τεμπελιά. Η
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μεγαλύτερη τεμπελιά να πουλάς γραμμούλες και να σε ψάχνουν να τους
πουλήσεις γραμμούλες.
Συμπληρώνω λοιπόν ότι θέλω πραγματικά κάποιος από τους
φορείς να με καθοδηγήσει, την ομάδα μου, για να βρούμε μια διέξοδο.
Σας ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο επόμενος είναι ο κ. Δαμάσκος Δημήτριος.
Δ. ΔΑΜΑΣΚΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Η
πρώτη αφορά αυτή που προσπάθησα να κάνω κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του κ. Μαντζούφα και είναι για τι πληθυσμό είναι αυτές οι 90 χιλιάδες τόνοι
που γίνανε 65 και τελικά υπάρχει εγγυημένη ποσότητα για 45.
Υποθέτω ότι είναι για 200 χιλιάδες πληθυσμό, είχε αρχικά
σχεδιαστεί ότι όλος αυτός ο πληθυσμός δεν θα είχε τίποτα άλλο παρά
σύμμεικτα σκουπίδια, έτσι έγινε το εργοστάσιο το ’90 και με την πορεία των
πραγμάτων και των επιχειρημάτων που βλέπετε πλέον διάσπαρτα παντού
κατέβηκε στο 45, το οποίο φυσικά θα μπορεί να πάει και πάλι 90 με το καλό.
Οπότε δεν κάνω την ερώτηση επί τούτου, πιστεύω την έχω την απάντηση.
Θα κάνω ερώτηση για την υπερδιαστασιολόγηση, που είναι το
πρώτο απ’ τα δύο ερωτήματα που θα κάνω. Σε σχέση με το παράδειγμα ας
πούμε του Γραμματικού όπου έχουμε ένα εξυπηρετούμενο πληθυσμό 200 250 χιλιάδες κόσμο, δεν μπορούμε να παράξουμε πάνω από 100 χιλιάδες
σκουπίδια σε συνήθη μορφή το χρόνο, με μηδενική εφαρμογή της
νομοθεσίας, 4042, 2008 98, άρθρο 4 και όμως είναι ήδη στο 90% της
δημιουργίας του ένα έργο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων για 127 - για 130
χιλιάδες τόνους, είναι προς δημοπράτηση τώρα και ακόμα δεν ξέρουμε την
τεχνολογία ένα εργοστάσιο επεξεργασίας σύμμεικτων για άλλες 130 χιλιάδες
τόνους και έχει και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις.
Δηλαδή

βλέπουμε

μια

εγκατάσταση

η

οποία

είναι

υπερδιαστασιολογημένη επιεικώς έξι με οκτώ φορές πάνω από το νόμιμο και
πάνω απ’ αυτό που λέει η Οδηγία και έχει καθορίσει πιστεύουμε και η
απόφαση 20 2012 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οπότε

αυτό

είναι

το

υπερδιαστασιολόγηση εκεί.
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Το δεύτερο ερώτημα είναι πώς ο κ. Μαντζούφας μπορεί να
απαντήσει στην πολύ άρτια και πάρα πολύ ευχάριστη για μένα και μορφωτική
τοποθέτηση του κ. Λουράντου ο οποίος είπε ούτε λίγο - ούτε πολύ αυτό που
λέει και η απόφαση 20 του 2012. Ότι αν μου φέρετε κομπόστ το οποίο είναι
κομπόστ και είναι CLO εγώ θα το ελέγξω και για να μπορέσω να το στείλω να
πάει στις ελιές, όπως κάνουμε σε κάποια νησιά, σε κάποιο νησί της Ελλάδας,
πρέπει να είμαι σίγουρος ότι δεν είναι τοξικό.
Και εδώ πέρα έρχεται η απόφαση 20 2012 έχοντας ελέγξει
πολλές περιπτώσεις όπου γίνεται το μοντέλο που πάμε να εφαρμόσουμε εδώ
με αυτά τα ΣΔΙΤ όπου αυτό που προκύπτει το CLO δεν είναι για χρήση που
θα ήθελε ο κ. Λουράντος.
Επίσης από τις κεντρικές εγκαταστάσεις φυσικά αυτό που
έχουμε κατά 80% είναι CLO και RTF, συγκοινωνούντα δοχεία αυτά. Το
υπόλοιπο 10% είναι κάποιο υπόλειμμα και αν έχουμε 6% ανακύκλωση, πώς
μέσα απ’ αυτή την ανακύκλωση μπορεί να διασφαλίσει το 30% που λέει.
Και τελειώνω πώς αν αυτά τα δύο που λέω είναι ένα πρόδηλο
σφάλμα, πώς αυτό ικανοποιεί την αρχή της επικουρικότητας και πόσο
καλυμμένη

πίσω απ’ όλα

αυτά

είναι και

η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περιβάλλοντος που αφήνει να συμβούν όλα αυτά.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Άλλη μία ερώτηση και μετά θα απαντήσει ο κ. Μαντζούφας
γιατί πρέπει να φύγει και θα συνεχίσουμε τις ερωτήσεις. Ο κ. Παππάς
Γεώργιος θέλει να κάνει την ερώτησή του.
Γ. ΠΑΠΠΑΣ: Και εγώ θέλω να σας συγχαρώ για όλη αυτή την εκδήλωση η
οποία γίνεται σήμερα, απ’ την εταιρεία ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ και είμαι και
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης.
Θέλω

να

κάνω

κάποιες

διευκρινίσεις όσον αφορά

την

κομποστοποίηση. Αναφέρθηκε βέβαια λίγο απ’ την πλευρά της Ευρώπης, όχι
απ’ την πλευρά της Ελλάδος. Η οικιακή κομποστοποίηση, εγώ ασχολούμαι 24
χρόνια με αυτήν, είναι οτιδήποτε γίνεται στην πηγή. Αυτό μπορεί να είναι
ξενοδοχείο, μπορεί να είναι εστιατόριο, μπορεί να είναι το σπίτι, μπορεί να
είναι πράσινα σημεία σε γειτονιές όπου οι δημότες το χρησιμοποιούν, δηλαδή
όπου δεν έχουμε μεταφορά. Αυτό είναι το ένα.
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Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ακούστηκε ότι η οικιακή
κομποστοποίηση δεν είναι ή δεν θα είναι, σήμερα είναι αλλά δεν θα είναι,
εσείς το είπατε νομίζω, στην πρόληψη. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό διότι,
το είπατε μάλιστα με το επιχείρημα ότι η Αυστρία έχει κάποια επιχειρήματα και
ότι πρέπει να πάμε στην ελαχιστοποίηση, πρόληψη είναι να μειώσουμε και
στην ουσία η κομποστοποίηση όταν γίνεται στην πηγή είναι, ο κόσμος
κομποστοποιεί αυτά τα οποία επρόκειτο να πετάξει. Δεν κομποστοποιεί κάτι
το οποίο δεν θα πετάξει.
Δεν ξέρω κανέναν δηλαδή, δεν ξέρω εσείς αν ξέρετε, να βγαίνει
στο μανάβικο να αγοράζει είδη μαναβικής ή οτιδήποτε και να πηγαίνει μετά να
τα πετάει κατευθείαν σε ένα κάδο κομποστοποίησης. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ
αυτό. Εάν το έχετε δει αυτό τότε συμφωνώ μαζί σας, είναι ανακύκλωση, αλλά
στην πραγματικότητα η κομποστοποίηση όταν γίνεται στην πηγή είναι
πρόληψη. Δηλαδή αν δούμε όλη την φιλοσοφία της διαχείρισης των
απορριμμάτων, γιατί για διαχείριση απορριμμάτων μιλάμε, δεν μιλάμε να
εξοικονομήσουμε τρόφιμα για αυτούς που δεν έχουνε, μιλάμε για τη
διαχείριση αυτών που εμείς έχουμε για να πετάξουμε.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εντάξει κ. Παππά, ευχαριστούμε για τη διευκρίνιση. Ο λόγος
είναι στον κ. Μαντζούφα να απαντήσει.
Ν. ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ: Στις δύο - τρεις ερωτήσεις που τέθηκαν ποιος είναι ο
χρονικός ορίζοντας. Ο χρονικός ορίζοντας είναι για ολοκλήρωσή τους, όχι
όλες σίγουρα, περί του τέλους του ’15 - αρχές του 2016. Αυτός είναι ο
πραγματικός χρόνος υλοποίησης τέτοιου είδους έργων και αυτό δεν
μπορούμε να το συντμήσουμε.
Σε κάθε όμως περίπτωση αυτό το οποίο μπορούμε να
συντμήσουμε είναι τις όλες διαδικασίες ώστε τελικώς να έχουμε αναδόχους το
συντομότερο δυνατόν και ως προς αυτό μια μικρή επισήμανση είναι ότι και
έχει να κάνει με πολλά απ’ αυτά τα οποία έχουνε ειπωθεί, δηλαδή με το ποιο
ρόλο θέλουμε στον ιδιωτικό τομέα και ποιο ρόλο θέλουμε και στο δημόσιο
τομέα.
Για

παράδειγμα

λοιπόν

στην

τεχνική

αξιολόγηση

χρησιμοποιούμε κριτήρια κατά βάση ON - OFF, δηλαδή δεν θέλουμε αυτό
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που ίσως παραδοσιακά γίνεται, ένας δημόσιος τομέας να προσπαθεί να
βαθμολογήσει κατά την αρέσκειά του αυτόν που προτιμάει.
Αυτό το οποίο λοιπόν γίνεται, έχουμε τεχνικά κριτήρια σε
επίπεδο ON - OFF, έχουμε εξαιρετικές προσφορές τις οποίες πλέον
παίρνουμε, έχουμε αρκετές εταιρείες οι οποίες συμμετέχουνε και έχουμε
βασικό κριτήριο το χαμηλότερο gate feet.
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε το
συντομότερο δυνατόν τους διαγωνισμούς βγάζοντας και ένα κομμάτι
αναφορικά με μία ποιοτική αξιολόγηση από μία εξίσωση η οποία θα
μπορούσε να μην τελείωνε ποτέ τα έργα. Και την ίδια ώρα όμως αυτό όλο
λειτουργεί.
Να πω ότι τα έργα αυτά δεν πρόκειται να υλοποιηθούν αν δεν
έχουνε βέβαια περιβαλλοντολογική αδειοδότηση. Το θεωρώ εκ των ων ουκ
άνευ, απλώς το επισημαίνω και αυτό.
Τι θα γίνεται στο μεσοδιάστημα πραγματικά είναι ένα δύσκολο
ερώτημα στο οποίο δεν μπορεί κανείς να δώσει ακριβή απάντηση πέραν του
να πει ότι θα πρέπει να γίνεται κάτι καλύτερο απ’ αυτό το οποίο έχουμε ως
σήμερα, είτε αυτό θα μπορούσε να σημαίνει κάποιους δεματοποιητές στο
μεσοδιάστημα, είτε να μεταφερθούνε για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλους
χώρους.
Απ’ τις πλέον καυτές περιοχές είναι η περιοχή της Ηλείας,
αναφέρθηκα και πριν σ’ αυτό λέγοντας ότι πιθανότατα αύριο, αύριο έχουμε
άνοιγμα οικονομικών προσφορών, οπότε πιθανότατα αύριο να έχουμε και
επιλογή αναδόχου, όλοι το γνωρίζετε, το έχετε ακούσει, είναι μια πολύπαθη
περιοχή, στην οποία όλες αυτές οι προτάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές
και δεν τις απαξιώνω ούτε καν, αυτό όμως το οποίο γινότανε για τόσα χρόνια
είναι να θάβονται παράνομα σκουπίδια. Αυτό ήτανε και όχι κάτι καλύτερο από
αυτό.
Σαφώς να γίνει κάτι καλύτερο στο βαθμό που γίνεται, όμως όλο
αυτό τον καιρό δεν άκουγα με ένταση κατά της υπάρχουσας διαχείρισης, η
υπάρχουσα διαχείριση η οποία έθαβε σε δάση… Σε ένταση δεν είναι από
έναν. Η ένταση δεν είναι από έναν. Εσείς μπορεί να το λέγατε.
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Καμία απόφαση προειλημμένη. Οι αποφάσεις είναι των
αρμοδίων φορέων, οι αποφάσεις είναι των Δήμων, των Περιφερειών και των
αρμόδιων φορέων. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι. Δεν τους έχουμε επιβάλλει το
οτιδήποτε. Οι πολίτες είναι αρμόδιοι μέσω των δημοκρατικών διαδικασιών
που υπάρχουνε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ: Ας κάνουμε δημοψηφίσματα. Μισό λεπτό, οι πολίτες
ψηφίζουνε δημάρχους, μα συγνώμη, έχουμε μια συντεταγμένη δημοκρατία. Οι
πολίτες ψηφίζουνε δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, οι δημοτικοί
σύμβουλοι και οι δήμαρχοι τους εκπροσωπούνε.
ΚΟΙΝΟ: Όχι γενικούς γραμματείς όμως. Έτσι;
Ν. ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ: Ναι. Και; Ψηφίζουνε μία κυβέρνηση την ίδια ώρα. Δεν
ξέρω ποιος μίλησε. Ψηφίζουνε την ίδια ώρα και μία κυβέρνηση.
Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο λέω είναι ότι είναι δράσεις τις
οποίες αναλαμβάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς κανένας να την πιέζει
πέραν από την πραγματικότητα.
Την ίδια ώρα όμως ψηφίζουνε και δημάρχους και τους οποίους
μπορούν να τους αλλάξουνε, όπως και την κυβέρνηση, όπως και τον
οποιονδήποτε εκπροσωπεί συντεταγμένα έναν λαό.
Αναφέρθηκε ο κ. Δαμάσκος, νομίζω αν κατάλαβα καλά αυτό το
οποίο είπε και διορθώστε με αν το κατάλαβα λάθος είναι ότι τελικώς
καταλήξαμε στη σωστή ποσότητα για τις Σέρρες λαμβάνοντας υπόψη την
υπάρχουσα κατάσταση και πραγματικά το απαντήσατε. Όχι όμως θέλω να το
σημειώσω γιατί απαντήσατε ότι καταλήξαμε στο σωστό, έστω και αν αρχίσαμε
απ’ το λάθος.
Να πω λοιπόν ότι δεν αρχίσαμε από το λάθος, ήτανε πολύ
συνειδητό ότι ξεκινάμε κάτι και όχι να το φιλοσοφούμε και συγνώμη για την
έκφραση και το πρακτικό αποτέλεσμα ήταν ότι καταλήξαμε στο σωστό. Δεν
μας πίεσε κανένας να καταλήξουμε στο σωστό διότι ειδάλλως δεν ξέρω τι.
Πραγματικά η διαδικασία και το λέω μετά λόγου γνώσεως αυτό και πιστέψτε
με έχει τα περισσότερα εχέγγυα θα έλεγα ώστε να καταλήξει σ’ αυτό το οποίο
είναι σωστό.
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Και να βάλω και άλλη μία παράμετρο παρότι εντάξει, υπάρχει
μια δαιμονοποίηση του ιδιωτικού τομέα, κατ’ εμένα η δαιμονοποίηση είναι μια
κακή σχέση, η κακή σχέση που πιθανώς υπάρχει μεταξύ δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι η πιθανή δαιμονοποίηση η οποία όμως ισχύει σε
όλου του είδους τις δραστηριότητες οι οποίες υπάρχουν.
Το σωστό λοιπόν το οποίο προκύπτει με αυτόν τον τρόπο
συνέβαλε και ο ιδιωτικός τομέας, διότι όταν ζητάμε στον ιδιωτικό τομέα να
βάλει μέρος των χρημάτων από την τσέπη του πραγματικά και ο ίδιος ωθεί και
ωθείται να κάνει και το πλέον ορθολογικό. Την ίδια ώρα είναι και η ίδια η
βούληση των Δήμων και των πολιτών να πάνε σ’ αυτή την κατάσταση.
Άρα απ’ την στιγμή που καταλήξαμε εκεί όλες οι δυνάμεις
συντείνανε προς αυτή την κατεύθυνση και όχι πιθανά σε μία έννοια η οποία
λέει είναι δωρεάν το δημόσιο χρήμα, σαν ένα κλασικό πιθανά έργο, δωρεάν το
δημόσιο χρήμα, επομένως όλοι έχουν ένα κίνητρο πιθανώς να το
υπερδιαστασιολογήσουνε γιατί είναι ένα δημόσιο χρήμα κάποιου. Προφανώς
δικό μας είναι και σ’ αυτή την περίπτωση επίσης κοστίζει πάρα πολύ.
Επομένως λοιπόν το πρακτικό παράδειγμα ήταν ότι είχαμε τη
σωστή διαστασιολόγηση και χαίρομαι που το επισημάνατε ως παρατήρηση.
Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα οδηγηθούμε σε όλες τις άλλες τις
μονάδες. Με τον ίδιον ακριβώς τρόπο γιατί δεν έχουμε καταλήξει στη
δυναμικότητα ούτε του Γραμματικού, ούτε σε καμία άλλη εγκατάσταση, σας
λέω όμως ότι θα είναι αυτή ακριβώς η λογική η οποία είναι το κοινό συμφέρον
πραγματικά όλων.
Να σημειώσω απλώς για την τάξη της συζήτησης ότι στην Αττική
έχουμε περίπου δύο εκατομμύρια παραγόμενα απορρίμματα, επομένως
αυτός είναι ο συνολικός αριθμός και όχι μόνο σε μία μικρή γεωγραφική
περιοχή, είναι δύο εκατομμύρια τα παραγόμενα απορρίμματα και η
δυναμικότητα των μονάδων που έχουνε δημοπρατηθεί, σημειώνω όμως την
δυναμικότητα πριν καταλήξουμε στα τελικά, είδατε λοιπόν το παράδειγμα
αντιστοίχως των Σερρών, είναι της τάξεως των 1,2 εκατομμυρίων.
Θα είναι χαμηλότερο το τελικό, αντιλαμβάνεστε όμως ότι
ξεκινάμε απ’ τα δύο εκατομμύρια. Επομένως και όλες οι πολιτικές πρόληψης
θα υπάρχουνε και όλες οι πολιτικές διαλογής στην πηγή θα υπάρχουνε και
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όλες οι πολιτικές για εκτεταμένη ανακύκλωση θα υπάρχουνε και θα
καταλήξουμε σε ποσότητες οι οποίες πραγματικά είναι αυτές οι οποίες
χρειάζονται.
Να σημειώσω λοιπόν, τέλος, αναφορικά με την ποιότητα του
κομπόστ, του CLO και τον τρόπο πιστοποίησης όλου αυτού, δεν θέλω να
εξιδανικεύσω αυτό το οποίο σας παρουσίασα και είμαι σίγουρος αρκετοί δεν
θέλουν και να πειστούνε ή μπορεί και να μην πείθονται επί της ουσίας, αλλά
θέλω να πω ότι θα υπάρχει ένας συνεχής έλεγχος και αυτό έχει τη μεγάλη του
σημασία.
Δεν θα είναι ένα προϊόν το οποίο δημιουργήθηκε μία στιγμή και
κανείς πλέον μετά δεν ξέρει σε τι ακριβώς χαρακτηριστικά αντιστοιχεί και άντε
να αντιστοιχεί σε μία χρονική περίοδο, πώς εξελίσσεται αυτό στη διάρκεια
ζωής των χρόνων.
Τα προϊόντα λοιπόν αυτά θα πιστοποιούνται συνεχώς και λέω
κατηγορηματικώς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διατεθούνε στην γεωργία αν
δεν πληρούνε τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές που θα έχουνε τεθεί και από
το Υπουργείο Γεωργίας.
Ρητώς και κατηγορηματικά αυτό. Και το λέω ρητώς και
κατηγορηματικά γιατί στις συμβάσεις ζητάμε την τελική ιχνηλασιμότητα των
προϊόντων. Δηλαδή δεν θα μπορεί να μας πει και με πολλαπλό σημείο
ελέγχου όπως προείπα, δεν θα μπορεί να μας πει δήθεν: αα τα πήγα εκεί, τις
σύνηθες και πόσες φορές έχει γίνει αυτό και αυτό το προϊόν να μην έχει Π, να
έχει πάει και να έχει καταλήξει στην γεωργία.
Επομένως όλα αυτά τα προϊόντα θα είναι ιχνηλάσιμα, με τις
πλέον αυστηρές προδιαγραφές και με ένα πολλαπλό σύστημα ελέγχου που
είναι και ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι ευθύνη και των
ανεξαρτήτων που έχουμε βάλει αλλά εγώ μένω και στην ευθύνη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ώστε να τα τηρήσει.
Θεωρώ ότι ικανοί όλοι μας και οι τοπικοί άρχοντες και οι φορείς
είναι ώστε να επιβάλλουνε αυτά τα οποία θα λέει μία σύμβαση. Ευχαριστώ.
Οι συμβάσεις είναι συμβάσεις τις οποίες συνάπτουνε οι τοπικοί
φορείς. Επομένως μπορείτε να απευθύνεται το αίτημα στον κάθε τοπικό
φορέα ο οποίος είναι ο φορέας δημοπράτησης.
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(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ: Οι συμβάσεις έχουνε κάποια ενιαία χαρακτηριστικά αλλά
κάθε μία περίπτωση ουσιαστικά εξειδικεύει στη βάση των πραγματικών τους
αναγκών.
Θέλω να πω και θα το δείτε πραγματικά στο τέλος αυτό, εγώ το
αντιλαμβάνομαι, δεν θα είναι αυτές οι ποσότητες και σας το λέω μετά
βεβαιότητας. Και επειδή μπορεί κανείς να πει: μα ποιο είναι το παράδειγμα,
είπατε και μόνος σας το παράδειγμα των Σερρών. Αυτό μόνο να πω.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ν. ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ: Όχι μισό λεπτό, δεν κατασκευάζεται κάτι. Μα δεν
κατασκευάζεται κάτι. Η αδειοδότηση η οποία υπάρχει είναι γι’ αυτές τις
ποσότητες. Επομένως εάν σήμερα συζητούσαμε να κατασκευαστεί ένα
δημόσιο έργο, αν αυτή ήταν η συζήτηση, του εγκεκριμένου περιφερειακού
σχεδιασμού, αυτός είναι, δεν είναι άλλος, εάν συζητούσαμε να υλοποιηθεί ένα
δημόσιο έργο στη βάση του εγκεκριμένου περιφερειακού σχεδιασμού θα
υλοποιούνταν συνολικά τέσσερις υποδομές των 1.300. Αν ήταν αυτή η
περίπτωση. Δεν είναι αυτή. Αυτό σας λέω.
Θα είμαστε σε πολύ-πολύ χαμηλότερες ποσότητες, πραγματικά
πιστέψτε με και επειδή το πραγματικά πιστέψτε με μπορεί να μην έχει καμία
αξία, μόνος σας είπατε το παράδειγμα των Σερρών που απόδειξε ότι προς
αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.
Γ. ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Μαντζούφα, με συγχωρείτε, σ’ αυτό που είπατε για τα
παραγόμενα προϊόντα, ότι θα γίνεται συνεχής έλεγχος, πρέπει να υπάρχουν
οι προδιαγραφές ώστε τα εργοστάσια να έχουν από πίσω έναν background
και ένα τεχνολογικό εξοπλισμό για να βγάλουν αυτά τα πράγματα. Εκ των
υστέρων έλεγχος χωρίς να υπάρχει μία ειδική επεξεργασία η οποία να
προσαρμοστεί στην τυποποιημένη απόφαση για το CLO ή για το καθαρό
κομπόστ ή για τα άλλα είδη δεν έχει νόημα.
Ν. ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ: Θα σας πω, έχετε δίκιο σε αυτό. Καταρχάς σε επίπεδο
προδιαγραφών αυτή τη στιγμή και πιθανώς να είναι θέμα ημερών το ΥΠΕΚΑ
είχε ήδη βγάλει σε διαβούλευση, έχει την αντίστοιχη ΚΥΑ αναφορικά με τις
αντίστοιχες προδιαγραφές.
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Η απαίτηση η οποία υπάρχει είναι ότι θα πρέπει να
συμμορφωθούνε απολύτως, απολύτως, στις προδιαγραφές αυτές. Επί της
ουσίας το έχουνε ήδη υπόψη τους δεδομένου ότι όταν μιλάμε ότι για ένα
απολύτως ιχνηλάσιμο προϊόν το οποίο θα πρέπει να καταλήξει νόμιμα κάπου
κανείς θα πρέπει ίσως να πάει και σε ακόμα αυστηρότερες προδιαγραφές
προκειμένου να βρει και από μόνος του χρήση.
Σε κάθε όμως περίπτωση το δέχομαι το σχόλιό σας και λέω ότι
το ΥΠΕΚΑ είναι σε διαδικασία, είναι γνωστή σε όλους σας, προσδιορισμού
αυτών των προδιαγραφών τις οποίες οι όποιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
σεβαστούν απολύτως.
Στις συμβάσεις μας έχουμε και στις διακηρύξεις απόλυτη
προϋπόθεση και δεδομένο ότι θα πρέπει να σεβαστούνε και τις συγκεκριμένες
διατάξεις. Είναι ήδη σε διαβούλευση.
Στ. ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ: Συγνώμη για την παρέμβαση, ελπίζω να με ακούτε
καθαρά. Όπως είπατε έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για τις
προδιαγραφές της ποιότητας των κομπόστ. Αυτή η ποιότητα την οποία
περιγράφετε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διατεθεί σε αγροτικά
προϊόντα κτλ. Οπότε το σύνολο αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι το σχέδιο της
διαβούλευσης, το σύνολο της ποσότητας που θα βγαίνει από τα εργοστάσια
δεν θα μπορεί να διατεθεί ούτε για αγροτικά προϊόντα, ούτε για κάποιον άλλον
απλώς σκοπό, μόνο…
Οι μοναδικές χρήσεις για τις οποίες αναφέρετε ότι μπορεί να
είναι θα είναι για αποκατάσταση ΧΑΔΑ κτλ. Άρα μιλάμε ότι το σύνολο αυτής
της ποσότητας δεν θα μπορεί να διατεθεί ούτε για αγροτικά προϊόντα, ούτε για
άλλο λόγο.
Επίσης όσον αφορά τον αριθμό των δειγμάτων πρόταση μέσα
σ’ αυτή την ΚΥΑ είναι δύο δείγματα το έτος και απ’ αυτά τα δύο δείγματα το
έτος το ένα κιόλας να μην πληροί τα κριτήρια, το οποίο είναι απαράδεκτο
θεωρώ. Ευχαριστώ πολύ.
Ν. ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ: Φαντάζομαι ότι τέτοιου είδους σχόλια θα ληφθούνε
υπόψη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε να είναι οι πλέον
ενδεδειγμένοι έλεγχοι σε κάθε περίπτωση. Όντως λοιπόν οι προδιαγραφές
αυτές αφορούνε το CLO. Η παραγωγή ενός προϊόντος το οποίο απευθύνεται
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στην γεωργία κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο εάν έχουμε
ένα προδιαλεγμένο προϊόν και άρα μία καθαρή ζύμωση η οποία οδηγεί προς
αυτό το προϊόν.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπούνε οι προδιαγραφές του
CLO που είναι ένα μεικτό προϊόν, το αντιλαμβάνεστε όλοι, καθότι αυτό θα
μπορούσε να χρησιμοποιείται ανεξέλεγκτα και για διάφορου είδους χρήσεις.
Αυτό λοιπόν δεν θα είναι ανεξέλεγκτο και θα είναι μάλλον θα έλεγα με
αυστηρές προδιαγραφές. Περισσότεροι έλεγχοι, εγώ μαζί σας σε όσους
ελέγχους χρειάζονται γιατί πραγματικά οι πολλοί και σωστοί έλεγχοι πρέπει να
είναι βασικό μέλημα όλων μας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύριε Μαμαλούγκα έχετε το λόγο για να απαντήσετε στις
ερωτήσεις.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ: Θα ήθελα να απαντήσω στην κα Λαζαρίδου, μία
ερώτηση που αντιστοιχεί στο δικό μου το αντικείμενο, δεν το είπα και στην
παρουσίασή μου, ο στόχος του 5%, εκτιμάται ότι με αυτά τα έργα τα οποία θα
μπούνε στο ΕΠΠΕΡΡΑ με την αξιολόγηση - πρόσκληση 4.10, ότι ο στόχος
του 5% που είναι 130 χιλιάδες τόνοι θα έχει επιτευχθεί το ’15.
Βέβαια υπάρχουνε οι επισφάλειες, αν τα έργα αυτά θα έχουνε
πρόβλημα, αν θα υλοποιηθούν και βέβαια η λογική ότι η συγκεκριμένη δράση
συνεχίζει να υλοποιείται και θα βγουν νέες προσκλήσεις για την επόμενη
προγραμματική, προκύπτει για το λόγο ότι θα επιτευχθεί ο στόχος του 10%
για το ’20.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Για να τελειώσω με την πρώτη δεκάδα είναι ο κ. Τσοκανής
και ο κ. Γιαννούλης έχει καλυφθεί; Ωραία. Κύριε Τσοκανή.
κ. ΤΣΟΚΑΝΗΣ: Είμαι εκπρόσωπος των Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων και λυπάμαι που θα πω δυσάρεστα πράγματα. Οφείλω να πω
δυο αλήθειες και να κάνω μία πρόταση.
Η πρώτη αλήθεια είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούνε 77
ΧΥΤΑ και 4 εγκαταστάσεις και απασχολούνται 535 άτομα προσωπικό. Πόσοι
πρέπει να ήτανε; Τρεις έως πέντε χιλιάδες. Ποιος το λέει αυτό; Ο Οδηγός
Ελέγχου και Λειτουργίας του ΥΠΕΚΑ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα: στο πιο πολυδιαφημιζόμενο ΣΔΙΤ
της Πελοποννήσου στον Περιφερειακό Φορέα δεν υπάρχει ένας υπάλληλος.
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Ένας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα ανταγωνιστικό διάλογο, για
ένα έργο που θα κατασκευαστεί και θα παραληφθεί από ποιον;
Δεύτερη αλήθεια: σήμερα 40 μέρες μετά την έναρξη του
τρέχοντος έτους δεν υφιστάμεθα ως φορείς διαχείρισης. Δεν υφιστάμεθα.
Σήμερα φεύγοντας ένα ένταλμα για την Επίτροπο δεν μπορεί να υλοποιηθεί
για ένα ανταλλακτικό. Το πρωί ενεχειρήσαμε ένα έγγραφο στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και στον Υπουργό Ανάπτυξης. Λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο
Υπουργός Εσωτερικών. Είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο θεσμικό Υπουργείο, το
έχουμε θέσει με ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ από το τέλος του ’13 ότι έληξε
η παράταση η οποία δημιουργήθηκε από δύο ανεπαρκείς και επιπόλαιες θα
τις χαρακτήριζα νομοθετικές ρυθμίσεις απ’ το 2010, τέσσερα χρόνια κρατάει
αυτή η εκκρεμότητα και κανενός δεν ιδρώνει το αυτί.
Η πρόταση είναι πολύ απλή. Εξουσιοδοτούμε το Προεδρείο να
πάει σήμερα στην Βουλή να λήξει αυτή η εκκρεμότητα, πρώτον και δεύτερον
αν θέλουμε έργα γιατί πραγματικά η δυσπιστία του κόσμου έχει βάση. Δεν
μπορούμε να κάνουμε έργα σήμερα, να έχουμε 77 ΧΥΤΑ και να έχουμε
καινούργιο έργο που παραλάβαμε χθες και να το εγκαταλείπουμε. Ας το
πούμε κάποια στιγμή. Θέλουμε να λειτουργήσουν τα έργα ή απλά θέλουμε να
πετάμε πόρους;
Και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει λόγο, που έχει την ευθύνη
ελέγχου. Και το Υπουργείο Ανάπτυξης που δίνει δύο δις σε ΣΔΙΤ. Ποιος θα τα
λειτουργήσει αυτά τα έργα; Πέστε μου. Χωρίς στελέχωση; Ένα καινούργιο
έργο σήμερα, καινούργιος ΧΥΤΑ δεν στελεχώνεται. Είναι δυνατόν να μην
λειτουργεί σαν ΧΑΔΑ;
Και επειδή είναι αργά και μπορεί η Επιτροπή να μην πάει στη
Βουλή αύριο ειλικρινά ο καθένας είτε σαν φορέας είτε σαν άτομο ας κάνει μία
επιστολή προς τη Βουλή, προς το Υπουργείο Εσωτερικών να λήξει αυτή η
εκκρεμότητα και δεν χρειάζεται κανένα όραμα κανενός Υπουργού να
ξανανομοθετήσει. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην ΚΕΔΕ που λέει πόσοι πρέπει να είναι οι φορείς, τι μέγεθος να έχουνε, τι
μορφή, για να λήξει αυτή η ιστορία.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι καλές πρακτικές που χρόνια
λύσανε τα προβλήματα από τη Βόρεια μέχρι τη Νότια Ελλάδα δεν
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λαμβάνονται υπόψη. Εμείς θα ανακαλύψουμε τον τροχό; Ας είμαστε
ειλικρινείς. Θέλουμε τα έργα; Όλα όσα είπατε εδώ σήμερα και όλα όσα
προβλέπει η νομοθεσία εμείς θα τα υλοποιήσουμε. Σας είπα πόσοι είμαστε.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Στην παρατήρηση που έκανε ο κ. Μαχαίρας σχετικά με την
λίγη ανταπόκριση στο δημόσιο διάλογο θα ήθελα να παρατηρήσω ότι ειδικά
το τέταρτο τεύχος που είναι και το πιο σοβαρό μόλις σε δέκα μέρες ήταν σε
δημόσια διαβούλευση. 21 Ιανουαρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι σε όλη την ανάλυση που
ακούστηκε και θα περίμενα και αυτή είναι η ερώτησή μου, υπάρχει ο εθνικός
σχεδιασμός του ’98, υπάρχει το ειδικό διαχειριστικό σχέδιο των επικίνδυνων
αποβλήτων, υπάρχει το ειδικό διαχειριστικό σχέδιο των επικίνδυνων ιατρικών
αποβλήτων.
Νομίζω ότι έπρεπε κάποια πράγματα να ειπωθούν γιατί αυτοί οι
στόχοι των προηγούμενων σχεδιασμών δεν υλοποιήθηκαν. Δηλαδή πάμε
συνέχεια από την αρχή. Δεν θα ήθελα, είναι πάρα πολύ σοβαρή η δουλειά
που έχει γίνει, αλλά με συγχωρείτε, συνέχεια έκθεση ιδεών δεν μπορεί να
γίνεται.
Ξεκίνησε κάποτε μια σοβαρή δουλειά. Δεν ανακαλύπτουμε την
Αμερική σήμερα. Αυτοί οι εθνικοί σχεδιασμοί με τους στόχους που είχανε γιατί
δεν υλοποιηθήκαν; Και εν πάση περιπτώσει δεν άκουσα… Δεν υπάρχουν
πολιτικές ευθύνες; Επιτέλους, δηλαδή εδώ τελικά κάπου αιωρείται ότι όλοι
φταίνε και μάλιστα φτάσαμε τώρα να ενοχοποιούμε και τους οικονομικούς
μετανάστες και τους ρακοσυλλέκτες.
Δεν μπορούμε να πιάσουμε αυτούς οι οποίοι παίρνουνε το
προϊόν και το εμπορεύονται και πιάνουμε τους οικονομικούς μετανάστες και
τους ρακοσυλλέκτες; Αλλά να μην το απλοποιήσω το θέμα, νομίζω ότι βασικό
θέμα πάντως είναι ότι τρεις εθνικοί σχεδιασμοί είχαν στόχους σοβαρούς,
σοβαρότατους, πάρα πολύ σωστούς και δεν ακούστηκε τσιμουδιά γιατί δεν
υλοποιήθηκε κάτι.
Δεν υπάρχει απολογισμός. Αν θα υπήρχε ένας απολογισμός θα
μπορούσαμε σήμερα να δούμε τι δεν πήγαμε καλά, ποιοι ευθύνονται, ποιες
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πολιτικές ευθύνες υπάρχουνε, για να πάμε λίγο παρακάτω. Τώρα πάμε απ’
την αρχή πάλι. Πολύ ωραία.
Και δεύτερη ερώτηση όσον αφορά το ειδικό διαχειριστικό σχέδιο
των

επικίνδυνων

ιατρικών

αποβλήτων.

Επικίνδυνων

αποβλήτων

υγειονομικών μονάδων. Ο κ. Μαχαίρας και νομίζω πάρα πολύ σωστά είπε ότι
όσον αφορά αυτό το ειδικό σχέδιο υπάρχει. Πριν ένα χρόνο έγινε. Το ’12. Αν
δείτε όμως μέσα τα παραδοτέα τεύχη το αναθεωρούν, κ. Μαχαίρα.
Και μάλιστα και η κα Παπανικολάου είπε ότι δεν φτάνουν και
αυτές οι μονάδες αποτέφρωσης και βέβαια οι αποστείρωσης, όπου οι
προτάσεις που κατατίθενται στα δύο προγράμματα και πρόληψης και
σχεδιασμού αφενός μεν λένε ότι οι δύο μονάδες αποτέφρωσης και μάλιστα ο
όρος παραδόξως, προκηρύχθηκαν και δύο μελέτες από το ΥΠΕΚΑ, για την
βιωσιμότητα των δύο αυτών μονάδων αποτεφρωτήρων, Θεσσαλονίκη και
Πάτρα, και λένε ότι πρέπει να συνεξεταστεί η ίδρυση των δύο μονάδων
αποτέφρωσης αυτών με τη βιωσιμότητα της ήδη μονάδας αποτέφρωσης των
Λιοσίων.
Αν ένα έργο το οποίο είχε υπερδιαστασιολογηθεί με δύο
γραμμές 15 τόνων καταργεί την αρχή της επικουρικότητας, την αρχή της
εγγύτητας και όλο το μεταφορικό κόστος και θα πρέπει και βέβαια μ’ αυτά που
έχουν γίνει, που υποχρέωσε το Υπουργείο Υγείας τις υγειονομικές μονάδες να
συνάψουνε προγραμματική σύμβαση με τον αποτεφρωτήρα, να έρχονται απ’
όλη την Ελλάδα εδώ τα απόβλητα, τότε νομίζω ότι στην πράξη ακυρώνεται και
μάλιστα θα ήθελα τι δεν πήγε καλά, ένας χρόνος είναι που αναθεωρείται το
ειδικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων.
Διαβάστε να δείτε τι λένε μέσα οι προτάσεις που έχουν
κατατεθεί. Και βέβαια θα ήθελα να σημειώσω ότι φυσικά για την αποστείρωση
καμία κουβέντα, αν πρέπει να γίνουν καινούργιες και σε χωροταξικό
σχεδιασμό και με κατανομή σε άλλες περιφέρειες και το πράγμα κλείνει εκεί.
Ευχαριστώ πολύ.
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Λοιπόν θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσα μπορώ να
απαντήσω, μην ξεχνάτε ότι σήμερα οι ερωτήσεις πρέπει να είναι πάνω στο
σχέδιο το οποίο είδατε, που ήταν στη διαβούλευση και όχι σε πολιτικές οι
οποίες δεν μπορεί να απαντηθούν από διοικητικούς υπαλλήλους.
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Λοιπόν για τον κ. Αργυρόπουλο με τηλεφωνική μέθοδο. Είδαμε,
κάνατε το σχόλιο, το έχουμε δει, εντάξει, αυτές είναι οι ιδέες οι
Πελοποννησιακές με τον κ. Κουνιάδο, εντάξει, θα ληφθούν υπ’ όψιν, αλλά
πρέπει να πω το εξής: ότι όταν κάνουμε διαχείριση αποβλήτων αυτή όπως
λένε και οι υφιστάμενοι σχεδιασμοί αλλά και η νομοθεσία γίνεται οργανωμένα,
υπάρχει ο εθνικός σχεδιασμός, στη συνέχεια υπάρχουν τα περιφερειακά
σχέδια που υλοποιούνε τις στρατηγικές και τις πολιτικές και τα περιφερειακά
σχέδια με τους φορείς και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση οργανώνουν όλο αυτό
το κύκλωμα.
Για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να εφαρμόσουμε την
ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων και να έχουμε πιστοποιημένους φορείς που
θα μας λένε τα πράγματα με το όνομά τους.
Τώρα σε ό,τι αφορά τον κ. Λίτινα που λέει για τις προδιαγραφές,
για την επαναχρησιμοποίηση. Η επαναχρησιμοποίηση εντάσσεται στην
πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Άρα η επαναχρησιμοποίηση σε ένα
πράγμα μπορεί να γίνει χωρίς καμία επεξεργασία. Απ’ τη στιγμή που μπαίνει
στην επεξεργασία είναι άλλο πράγμα, δεν είναι επαναχρησιμοποίηση.
Άρα λοιπόν προδιαγραφές δεν υπάρχουν, όχι, και δεν νομίζω
ότι χρειάζεται γιατί ένα μπουκάλι όταν το ανακυκλώνεις το παίρνεις, το
πλένεις, το ανακυκλώνεις. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν θα σας πει και
η κα Αρφανάκου γι’ αυτό.
Σε ό,τι αφορά το ΕΣΔΑ και το νέο ΕΣΠΑ κλπ. νομίζω απάντησε
ο κ. Μαντζούφας, είναι μια καλή συγκυρία γιατί και το νέο ΕΣΠΑ τώρα
προγραμματίζεται και ο εθνικός σχεδιασμός τώρα γίνεται. Άρα λοιπόν αυτά τα
δύο θα συμβαδίσουνε και θα τροφοδοτήσει το ένα το άλλο σε ό,τι αφορά τις
χρηματοδοτήσεις των δράσεων που προβλέπει ο νέος εθνικός σχεδιασμός.
Σε αυτά που ανέφερε ο κ. Τσαμουργέλης ναι εντάξει, ΟΚ, αυτά
θα ληφθούν υπόψη, θα τα δούμε, θα δούμε τι πρόκειται να γίνει και είναι
καλές ιδέες, θα τις δούμε.
Για τις δεσμευμένες ποσότητες ο κ. Δαμάσκος πήρε την
απάντηση από τον κύριο Μαντζούφα. Για τον κ. Τσοκανή θέλω να πω, για
τους ΦΟΣΔΑ τα έχουμε πει επανειλημμένως, είμαστε απ’ την ίδια πλευρά και
είμαστε της άποψης ότι οι φορείς πρέπει να είναι και φορείς ανάπτυξης γιατί
151

ΗΜΕΡΙΔΑ – 10/2/2014

πρέπει να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, έτσι όπως είναι σήμερα δεν
μπορούν να λειτουργήσουν τα έργα και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
Εμείς όπως είπα και στην εισήγησή μου θέλουμε σαν πρώτο
στόχο για το 2014 να γίνει η θεσμοθέτηση των νέων φορέων με την τεχνική
επάρκεια την οποία πρέπει να έχουν και τη θεσμική ικανότητα να
διαχειριστούν τα απόβλητα καταρχήν των ΕΣΑ και όποιων άλλων αποβλήτων,
μέχρι και τα μη επικίνδυνα μπορούν να περάσουν στην δικαιοδοσία
παράλληλα με ιδιώτες για να τα διαχειριστούν και να έχουν την ικανότητα να
μπορούν να συνεργάζονται και με οποιονδήποτε ιδιώτη.
Σε ό,τι αφορά τον κ. Γιαννούλη για τα απόβλητα υγειονομικών
μονάδων με το σχέδιο διαχείρισης το καινούργιο δεν αναθεωρείται ο
σχεδιασμός. Καθόλου δεν αναθεωρείται. Ορίστε; Σας είπα κάτι στην εισήγησή
μου. Για τα ΑΪΜ δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα, αρκεί να εφαρμοστεί το ήδη
εγκεκριμένο σχέδιο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Η κα Αρφανάκου έχει το λόγο.
Αν. ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ: Για τον κ. Λίτινα να συμπληρώσω, μετά και από την
παρέμβαση του κ. Αραβόση ο οποίος κάλυψε το ένα σκέλος αναφορικά με την
απορρόφηση, αναφορικά με το αν, η ερώτηση είναι αν υπάρχουν πρότυπα
για τη χρήση των ανακυκλωμένων προϊόντων.
Πρώτα απ’ όλα μάλλον δεν τίθεται πολύ σωστά, πιθανώς να
εννοείτε αποβλήτων μετά από επεξεργασία και αναφερθήκατε συγκεκριμένα
στα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Εδώ θέλω να σας
πω ότι υπάρχει πιστοποίηση κατά C προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν
προϊόντα από την τέταρτη Κλαδική Διεύθυνση Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Μόνον τότε αυτά μπορεί να αξιοποιηθούν περαιτέρω σαν
δευτερογενείς πρώτες ύλες και μπορούν να πάνε και σε δημόσια έργα για
οδοποιία κτλ.
Εκείνα τα ΑΕΚ μετά την επεξεργασία τα οποία δεν έχουν αυτή
την πιστοποίηση μπορούν να βρουν και αυτά κάποιες χρήσεις και ενδεικτικά
σας αναφέρω την αγροτική οδοποιία σαν υπόστρωμα, υπόβαση στους
δρόμους, για τους οποίους δεν υπάρχει αυτή η απαίτηση.
Αναφορικά με το ποσοστό το 70% το οποίο ακούσατε είναι ο
στόχος που οφείλουμε να επιτύχουμε ως χώρα στη βάση της Οδηγίας 2008
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98 για τα ΑΕΚ και βέβαια εξαιρουμένων κάποιων εξαψήφιων κωδικών, όπως
είναι με τα γαιώδη υλικά κτλ.
Ο Κανονισμός 305 στον οποίον αναφερθήκατε από όσο
γνωρίζω αφορά την εμπορία προϊόντων στον τομέα των δομικών κατασκευών
και εισάγει στους ορισμούς τη λέξη, την έννοια του προϊόντος και όχι του
αποβλήτου μετά από επεξεργασία ο οποίος σας είπα ότι υπό κάποιες
προϋποθέσεις μπορεί να χαρακτηριστεί ως προϊόν.
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Να συμπληρώσω κάτι ήθελα σε ό,τι αφορά τους παλιούς
εθνικούς σχεδιασμούς, δηλαδή του 2003 κλπ. που δεν έχουν υλοποιηθεί τα
έργα, όπως ανέφερε ο κ. Γιαννούλης, θέλω να πω το εξής: το 2003 που έγινε
ο εθνικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων είχαμε 27
ΧΥΤΑ, κανένα ΚΔΑΥ, είχαμε ένα εργοστάσιο στα Λιόσια το οποίο δεν
λειτουργούσε και δεν υπήρχε τίποτα άλλο, ούτε ΕΟΑΝ, ούτε Εθνικός
Οργανισμός Ανακύκλωσης, ούτε τίποτα.
Άρα μπορεί να μην έχουμε πετύχει τους στόχους στην ολότητά
τους, έχουμε κάνει βήματα όμως και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Λοιπόν τελειώσαμε με τον κύκλο των δέκα, ήδη ενδέκατος
έχει γραφτεί ο κ. Κανακόπουλος, 12ος. Ορίστε κ. Κάρδαρη.
Θ. ΚΑΡΔΑΡΗΣ: Από τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων λίγα θέματα αφορούσαν
την πρόληψη, βέβαια έχουν έρθει αρκετές παρατηρήσεις ηλεκτρονικά στο
ΥΠΕΚΑ τις οποίες τις βλέπουμε και από την Οικολογική Εταιρεία, και από το
CISD και από τη ΛΑΚΩΝΙΚΗ και από άλλους φορείς.
Εδώ πέρα τέθηκαν δύο θέματα, το ένα ήταν από τον κ.
Αγαπητίδη σαν νέα πρόταση για την κεντρική καταγραφή, τέλος πάντων, των
δράσεων

πρόληψης

ή

συντονισμό

των

δράσεων

πρόληψης

και

επαναχρησιμοποίησης, θα την δούμε μαζί με το ΥΠΕΚΑ και το δεύτερο από
τον κ. Παππά για το θέμα της οικιακής κομποστοποίησης.
Έχετε δίκιο εν μέρει. Δηλαδή η δική μας άποψη, η άποψη της
ομάδας μελέτης είναι ότι η οικιακή κομποστοποίηση πρέπει να λογιστεί ως
πρόληψη, με τη λογική του ότι απόβλητο κατά τους ορισμούς είναι ό,τι ο
κάτοχός του υποχρεούται ή επιθυμεί να απαλλαγεί από αυτό.
Παραταύτα σε όλες τις συσκέψεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα
από την αρχή με το ΥΠΕΚΑ συμμετέχει αρκετά δημιουργικά θα έλεγα και
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συμβάλλει και η Task Force με εκπροσώπους της, οι οποίοι μας μεταφέρουν
την άποψη ότι καταρχάς πάρα πολλά κράτη μέλη απορρίπτουν αυτή την
άποψη τη δική μας, όχι τη δική μας, των νότιων χωρών λίγο-πολύ, κάποια
κράτη μέλη ρητά, κάποια σιωπηρά και επίσης ότι υπάρχει η τάση να βγει και
ένα κεντρικό paper, ένα κεντρικό χαρτί οδηγίας από τις Ευρωπαϊκές
Υπηρεσίες από δω και πέρα αυτό να μην το θεωρείτε ως πρόληψη.
Αυτό το χαρτί το ακούμε, δεν έχει βγει, εμείς προς το παρόν το
έχουμε υιοθετήσει στις προτάσεις μας αλλά περιμέναμε και τη διαβούλευση να
δούμε παραπάνω προτάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Φ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ: Κύριε Τιλιγάδα θα μας εγγράψετε; Έχουνε φύγει οι
μισοί, έχουν ακουστεί εδώ πέρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ένα σωρό
πράγματα προσβλητικά και δεν μπορούμε, κάνετε ότι δεν μας βλέπετε να
απαντήσουμε,

να

μιλήσουμε

κάποιοι

εκπρόσωποι

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.
Είμαι εκπρόσωπος του Δήμου Νέας Ιωνίας, Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μισό λεπτό, περιμένετε.
Φ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ: Περιμένετε, δεν γίνεται με γνωριμίες η διαβούλευση με
τα ονόματα που γνωρίζετε. Εντάξει. Σηκώνουμε απ’ την αρχή τα χέρια μας να
μιλήσουμε.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ορίστε, δεν σας βλέπω, πού είστε;
Φ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ: Εδώ είμαι.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ωραία, δεν υπάρχει καμιά πρόθεση.
Φ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ: Εντάξει, γιατί έχουν ακουστεί κάποια πράγματα πολύ
προσβλητικά απ’ την αρχή, περιμένουμε να κάνουμε διαβούλευση αλλά
διαβούλευση δεν γίνεται.
Εγγραφή ομιλητών για ερωτήσεις
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Λοιπόν ο κ. Κανακόπουλος πολύ σύντομα.
Δ.

ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Είμαι

ο

Πρόεδρος

Κομποστοποίησης.
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Θα περιοριστώ σε ερωτήσεις οι οποίες εμπεριέχουν και
τοποθέτηση ασφαλώς γιατί έτσι ο προβληματισμός αναπτύσσεται καλύτερα.
Στον επόμενο κύκλο θα κάνω και τοποθέτηση απ’ την πλευρά του Συνδέσμου.
Για να βοηθήσω τον προβληματισμό στο κύριο ερώτημα για τον
τρόπο διαχείρισης διαβάζω επί λέξει και ζητώ την κατανόηση αλλά έχει
σημασία για την ακρίβεια, την τοποθέτηση του Επίτροπου Περιβάλλοντος τον
Μάρτη σε ένα σεμινάριο.
«Η αξιοποίηση των πόρων είναι η ναυαρχίδα της δομικής οικονομικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρώπη 2020». Συνεχίζει
για το 7ο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης έως το 2020. «Τα απόβλητα
που παράγονται ανά κάτοικο θα πρέπει να μειωθούν. Η ανακύκλωση και η
επανάχρηση πρέπει να φτάσουν στα μέγιστα επίπεδα, αποτέφρωση μόνο για
τα μη ανακυκλώσιμα. Η αποτέφρωση δεν θα πρέπει να θεωρείται πλέον
επιλογή διαχείρισης των αποβλήτων. Η καλύτερη επιλογή είναι η πρόληψη
της παραγωγής αποβλήτων, η οποία ακολουθείται από ανακύκλωση και
επανάχρηση με την ανάκτηση και διάθεση να είναι η τελευταία επιλογή».
Και συνεχίζει στο τέλος για τα συμπεράσματα: «Πρόληψη επανάχρηση

-

ανακύκλωση

-

κομποστοποίηση

πρέπει

να

είναι

οι

προτεραιότητες. Αυτό σημαίνει ότι η ξεχωριστή συλλογή θα πρέπει να
εντατικοποιηθεί ώστε να εξασφαλιστούν επανάχρηση - ανακύκλωση κόμποστ υψηλής ποιότητας. Έτσι θα υπάρξει ενδιαφέρον για επενδύσεις απ’
τον ιδιωτικό τομέα μόνο όμως αν υπάρχουν καλά οικονομικά κίνητρα».
Το ερώτημα: τα έργα που έχουν σχεδιαστεί με τη μέθοδο των
ΣΔΙΤ και προβλέπουν συμβάσεις 27 χρόνων και παραλαβή σύμμεικτων
αποβλήτων είναι σύμφωνα με το πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής; Εάν είναι σύμφωνα.
Σε ερώτηση σε ημερίδα πριν από ένα μήνα στο Γκάζι στην
εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγνώμη δεν θυμάμαι το επώνυμο,
τόνισε ότι όσα έργα δεν είναι σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική θα ζητηθούν
πίσω οι επιδοτήσεις.
Η ερώτηση είναι γενικότερη και στον κ. Langendorff και αν
υπάρχει διάσταση στα σχεδιαζόμενα έργα με τους όρους αυτούς που οι
βασικοί όροι είναι παραλαβή σύμμεικτων αποβλήτων και συμβάσεις 27 ετών.
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Εάν υπάρχει αντίθεση και αν βλέπουμε κίνδυνο να ζητηθούν πίσω οι
επιδοτήσεις γιατί το 50% είναι από κεφάλαια ΕΣΠΑ.
Η ερώτηση στον κ. Λουράντο είναι η εξής: εάν το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κάνει καταγραφή των αναγκών σε οργανική ουσία
των ελληνικών εδαφών, των ερημοποιημένων εκτάσεων και αν γνωρίζει το
Υπουργείο και ζητούμε εμείς τα στοιχεία τις ποσότητες κόμποστ που
εισάγονται ετήσια στην Ελλάδα.
Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Λουράντου ότι το κόμποστ
από προδιαλεγμένο ασφαλώς είναι καλύτερης ποιότητας. Δεν συμβαδίζει
όμως την παραλαβή σύμμεικτων αποβλήτων. Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κ. Μπαλτάς Μανώλης.
Μ. ΜΠΑΛΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι ότι το κέντρο
προσοχής είναι το μεγάλο θέμα των στερεών αποβλήτων, εγώ δεν μπορώ να
είμαι χρήσιμος σ’ αυτό, ασχολούμαι έντονα τα τελευταία χρόνια με την
εναλλακτική διαχείριση στο χώρο των συσσωρευτών και ελπίζω η παρέμβασή
μου που είναι απορίες και ερωτήματα να είναι χρήσιμες στη συζήτηση.
Και παίρνω αφορμή απ’ αυτό που είπε ο κ. Μαχαίρας για τη
μικρή συμμετοχή στη διαβούλευση σε συνδυασμό με διάφορες τοποθετήσεις
που ειπώθηκαν αναφορικά με το να υπάρξει ειλικρίνεια στα θέματα.
Πάμε σε ένα εθνικό σχέδιο και αφορά όλων των ειδών τα στερεά
απόβλητα και τα επικίνδυνα και υπάρχουνε παραδοτέα - υφιστάμενη
κατάσταση, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση που κανείς θα
πρέπει να δει πώς αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση για να πάει σε
συμπεράσματα και προτάσεις και με έκπληξή μου παρατηρώ ότι τόσο η
περιγραφή όσο και η αξιολόγηση όσο και εν τέλει οι προτάσεις στην εμπειρία
μου και πιστέψτε με είναι αρκετή είναι εκτός θέματος, είναι εκτός εποχής. Είναι
για άλλα πράγματα.
Δηλαδή αν διαβάσει κανένας το παραδοτέο Π2 στον τομέα στον
οποίον αναφέρομαι είναι όμορφος κόσμος αγγελικά πλασμένος. Οι αναφορές
που γίνονται και δεν είναι θέμα των μελετητών, είμαι και εγώ μελετητής,
θεωρώ ότι είναι θέμα έλλειψης εκκίνησης ορθής διαδικασίας που θα έδινε τις
σωστές πληροφορίες.
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Αν πάει κανένας εκεί θα διαβάσει ότι δεν υφίσταται κανένα
πρόβλημα και υπάρχει απλώς μια καταγραφή των δύο εργασιών που η
νομοθεσία επιβάλλει.
Δηλαδή σε ένα απόβλητο όπου επί δέκα συνεχή χρόνια υπάρχει
ό,τι υπάρχει και το γνωρίζουμε οι πάντες, όλο το κράτος, όλοι οι φορείς, όπου
έχουμε φτάσει το στόχο στο 14% σε απολύτως νόμιμο περιβάλλον με
δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είχαμε 100% το Σεπτέμβριο του
2012,

όπου

επί

σειρά

ετών

δεκάδες

χιλιάδες

τόνοι

αποβλήτου

ανακυκλώνονται στην Ελλάδα παράνομα και το ξέρουν όλοι, το είπε η κα
Αρφανάκου, όπου τα έντυπα επικινδύνων αποβλήτων αφορούν μια πολύ
μικρή μερίδα του αποβλήτου, όπου έχουνε γίνει απίστευτα χαρτιά και κανένας
δεν κάνει κανέναν έλεγχο ποτέ, ενώ τα σημεία αναγέννησης είναι μόνο έξι εφτά, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος δεν έχω καταλάβει με τι ατζέντα
δημιουργούνε διεργασίες ελέγχου, σε μία χώρα που ορθώς μες στη μελέτη
αναφέρεται ότι καλύπτει η μεταποιητική υποδομή το συνολικό capacity
παραγομένου αποβλήτου, άρα υπάρχουν κάποια στοιχεία, δεν βλέπω καμία
διάκριση, καμία έτσι ιδιαιτερότητα, ιδιαίτερη αναφορά στο τι ακριβώς
συμβαίνει, δυνάμει του οποίου να πάμε σε συμπεράσματα και προτάσεις και
το είπε ο κύριος εδώ κάποιος απολογισμός και υπάρχει βέβαια το ζήτημα της
πολιτικής ευθύνης αλλά δεν είναι μόνον εκεί.
Θα τελειώσω. Κοιτάξτε, αν έβλεπα μία βάση αναφοράς πάνω
στην οποία μπορούσα να προσθέσω με μία λέξη θα τελείωνα με μία λέξη,
πιστέψτε με, αλλά όταν βλέπω μια βάση αναφοράς η οποία είναι εκτός χώρας
θέλω τουλάχιστον ένα λεπτό.
Αν πάμε λοιπόν στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
θα διαβάσουμε στοιχεία πλήρως ανεπίκαιρα, καθώς και νομιμοποίηση μιας
άτακτης αντισυμβατικότητας που υπήρξε επί χρόνια. Δηλαδή λίγο-πολύ
προβάλλεται και το ότι υπάρχουνε δεσμεύσεις, σημείο συλλογής μέσω
συμβάσεων, είναι μία κατάκτηση της χώρας, ενώ αυτό είναι παράνομο και το
ξέρουνε πάρα πολλοί παράγοντες του χώρου.
Και τελειώνω λοιπόν αφού ενοχλεί ίσως δεν ξέρω τι. Αμφισβητώ
έντονα τη μεθοδολογία προσδιορισμού των αποβλήτων μέσω του αλγορίθμου
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που κρεμάει τις ποσότητες στα αυτοκίνητα και στις προδιαγραφές αλλαγής
των συσσωρευτών.
Υπάρχει η Στατιστική Υπηρεσία η οποία μπορεί να δώσει
στοιχεία, φοβάμαι ότι αυτή η επιστημονική μεθοδολογία που υιοθετήθηκε, η
οποία είναι γνωστή, εξυπηρετούσε μία σκοπιμότητα και η χώρα θα δεσμευτεί
για να ανακυκλώνει 48.300 τόνους αποβλήτου έναντι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που δεν παράγονται αλλά αυτά τα νούμερα αναφέρονται στο Εθνικό
Σχέδιο, στις προτάσεις, οι οποίες πιστεύω ότι δεν υφίστανται και θα μπει η
χώρα σε ένα κυνήγι ανύπαρκτου όσον αφορά το μέγεθος στόχου. Παρακαλώ
να ειδωθεί.
Και δύο τελευταία πράγματα. Μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση
το γεγονός ότι ο κ. Αγαπητίδης, δεν μπορώ να υιοθετήσω τη σκέψη σας, μου
φτάνει η δικιά μου, έχω τα βάσανά μου που λένε, μας έκανε μια πολύ θετική
πρόταση 27 Δεκεμβρίου για να δούμε ελλείμματα νομοθεσίας, ο Πρόεδρος
του

ΕΟΑΝ,

όπου

όλοι

όσοι

συμμετέχουμε

στη

δραστηριότητα

το

αντιμετωπίζουν ως έλλειμμα, η πρόταση του σχεδίου διαχείρισης ανά
ρευμάτων λέει δεν απαιτείται καμία νομοθετική ρύθμιση.
Όταν ο Πρόεδρος του Οργανισμού έχει διαπιστώσει το έλλειμμα
και σε ό,τι με αφορά στο μέρος του συστήματος που εργάζομαι μόλις
πρόσφατα

κατέθεσα

ένα

έγγραφο

με

εννέα

νομοθετικές

ρυθμίσεις

απαραίτητες.
Και τέλος πραγματικά είναι η ώρα ο ΕΟΑΝ πάνω που άρχισε να
συνέρχεται μετά από τη διαδοχικότητα πολλαπλών οργανωτικών σχημάτων
μη αποδοτικών, ΕΠΕ, ΔΕΟΕΣΔΑ κτλ., τώρα που στο κάτω-κάτω αρχίζει να
βρίσκει μια ισορροπία και να στελεχώνεται να τον πάμε τώρα σε ένα άλλο
σχήμα ΕΟΔΑ το οποίο θα ξαναρχίσει το νήμα απ’ την αρχή και διάφορα
πράγματα που γίνανε θα χαθούν στο δρόμο, γιατί οι δύο προτάσεις εν τέλει
είναι: ο ΕΟΑΝ να μπει στον ΕΟΔΑ και δεν υπάρχει καμία νομοθετική ρύθμιση
ως αναγκαιότητα για να δημιουργηθεί στη χώρα.
Όλα είναι μια χαρά. Εγώ αυτό κατάλαβα. Παρακαλώ να βρεθεί η
διαδικασία να καταγραφεί η αλήθεια, τουλάχιστον ως προς το τι υπάρχει, για
να βγουν και τα κατάλληλα συμπεράσματα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κ. Σαπουνάς.
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κ.

ΣΑΠΟΥΝΑΣ:

Κύριε

Πρόεδρε,

θα

ήθελα

να

ρωτήσω

το

εξής:

προσπαθώντας να αποκομίσω ένα θετικό αποτέλεσμα από την παρουσία μου
στη σημερινή σας εκδήλωση, η οποία είναι πάρα πολύ θετική, συγκεράζοντας
την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θέτει την έννοια ως απόβλητο
την έννοια του πόρου και συγκεράζοντας την άποψη και την ενέργεια των
Σπαρτιατών παρευρισκομένων, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: υπάρχει ένα
προϊόν, ένα απόβλητο στην Ελλάδα ο λεγόμενος κατσίγαρος, στο οποίο δεν
πρόσεξα αν αναφέρθηκε κάποιος απ’ τους ομιλητές, να μας εξηγήσει σε ποιο
ρεύμα αποβλήτων ανήκει.
Και δεύτερον επειδή αναχώρησε ο κ. Μαντζούφας που
ασχολείται με τα ΣΔΙΤ εάν προβλέπεται επένδυση τύπου ΣΔΙΤ για τη
συγκέντρωση αυτού του υλικού. Υπάρχουν οπωσδήποτε κάποιες βιομηχανίες
ενδιαφερόμενες, αυτό άλλωστε είναι και ένα δέλεαρ στο πού θέτει υπ’ όψιν το
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, και πάντα αξιολογώντας και την προσπάθεια
της Λακωνικής μεθόδου όπως αποκαλέστηκε και από το Προεδρείο, εάν
προβλέπεται να συγκεντρώνεται ο κατσίγαρος ή αν θα συνεχιστεί πάλι η μέχρι
σήμερα πρακτική των εξατμισοδεξαμενών ή της απόρριψης σε ποτάμια,
λίμνες και οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κ. Τσομπάνογλου.
Φ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ: Καλησπέρα και από μένα, συγνώμη για την ένταση,
είμαι Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος στο Δήμο Νέας Ιωνίας.
Για όσους είχανε την υπομονή να κάτσουν εδώ απ’ τις 9 η ώρα
το πρωί η κα Αυγερινοπούλου, η Πρόεδρος Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής του
Περιβάλλοντος της Βουλής, είπε ορισμένα πολύ προσβλητικά πράγματα για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση τα οποία πιο συγκεκαλυμμένα είπε κάποια και ο κ.
Μαντζούφας.
Λίγο-πολύ η κα Αυγερινοπούλου μας είπε ότι οι δήμαρχοι σε
συνεργασία με κάποιους άλλους λέει είχανε παράνομους ΧΑΔΑ και τα
παίρνουνε και κάτι τέτοιο.
Φταίει λοιπόν -εγώ θα κάνω μερικές ερωτήσεις- η Τοπική
Αυτοδιοίκηση που έρχονται απ’ τα νησιά μέσα σε container της ΕΕΑΑ
σύμμεικτα απορρίμματα και κάηκε μ’ αυτό τον τρόπο και το εργοστάσιο της
ανακύκλωσης; Φταίει, κ. Αγαπητίδη, προστατέψτε μας, φταίει η Τοπική
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Αυτοδιοίκηση που η ΕΕΑΑ λήγουν οι συμβάσεις οι εξαετείς, δεν μας δίνει
αυτοκίνητα, δεν μας δίνει χρήματα, δεν μας δίνει τίποτα και το μόνο που θέλει
είναι να της μεταφέρουμε τα πράγματα σε ΚΔΑΥ, τα οποία ο πιο εξελιγμένος
διαχωριστής της είναι το πακιστανικό χέρι; Και με συγχωρείτε για τον τρόπο
που το λέω αυτό.
Ή φταίει η Τοπική Αυτοδιοίκηση που το ΕΜΑΚ έχει μια
δυναμικότητα που μια μας λέει φέρτε το βράδυ τέσσερα αυτοκίνητα για
κομποστοποίηση, φέρτε δύο, φέρτε τρία, δεν φτάνουμε, δεν βγαίνουμε, σας
παρακαλούμε. Φέρτε τα πράσινά σας αλλά ξέρετε κάτι; Πράσινα μην τα
στέλνετε στη χωματερή και τα πληρώνετε γιατί θα σας βάλουμε και το τέλος
και από 45 θα πάμε στα 80. Τα πάμε εμείς τα πράσινά μας και λέει μας
συγχωρείτε, αλλά το δικό μας το υπερσύγχρονο εργοστάσιο δεν μπορεί να
επεξεργαστεί φοίνικες και μουριές που είναι το 60% της Νέας Ιωνίας. Και πού
θα τα πάμε; Θα πληρώνουμε τα 80 ευρώ για να τα θάβουμε;
Αφού δεν μας αφήνει ούτε η Διεύθυνση Αναδασώσεων, ούτε το
Δασαρχείο να τα πάμε στο Βέικο, εμείς, το Γαλάτσι και η Φιλοθέη Ψυχικών, να
πάμε ένα κλαδοτεμαχιστή, ένα συρματιστή, να τα κάνουμε κομπόστ και να τον
παίρνουμε. Την ίδια ώρα όμως βέβαια γίνονται έμποροι μέσα εκεί πέρα στο
δάσος. Αυτό δεν ενοχλεί κανέναν.
Λοιπόν δεν ενοχλεί κανέναν η είσοδος τρίτων. Φταίει η Τοπική
Αυτοδιοίκηση που μπαίνουνε τρίτοι στο ΧΥΤΑ και σήμερα ήτανε πάλι κλειστά;
Που έχουνε γίνει ένα σωρό μάντρες γύρω-γύρω, που δεν μας παίρνουνε μόνο
τα ανακυκλώσιμα, παίρνουνε τις καμπάνες, παίρνουνε τα αγάλματα,
παίρνουνε τα φρεάτια, παίρνουνε τις σωλήνες.
Αυτά φταίει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και μπορεί να τα λύσει;
Φταίει η Τοπική Αυτοδιοίκηση για τα νοσοκομειακά απόβλητα που
αναμειγνυόταν τόσο καιρό με τα αστικά; Που πηγαίναμε τα μαζεύαμε και
καταλήξαμε να πάμε όλοι στο αυτόφωρο και οι εργαζόμενοι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης; Βγήκε το Υπουργείο να στείλει καμιά απ’ τις διοικήσεις αυτές
των νοσοκομείων στο σπίτι τους; Των δημόσιων νοσοκομείων που ρίχνανε τα
νοσοκομειακά, τα χέρια τα κομμένα μέσα στους κλειστούς, τα press container
που βάζουνε οι δήμοι για να εξυπηρετήσουν τα νοσοκομεία;
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Φταίει η Τοπική Αυτοδιοίκηση που καταργήθηκε σε μια νύχτα με
ένα άρθρο σε ένα Νόμο η Δημοτική Αστυνομία και τα οχήματα τέλους κύκλους
ζωής αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συμμαζευτούν και έχει γεμίσει ο τόπος
και λένε θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι στην Αστυνομία, όμως ο εξοπλισμός τους
μένει στους Δήμους. Και πώς θα κάνουν αυτοί τη δουλειά τους εκεί και τι θα
τους κάνουμε εμείς της ΤΡΑΝΣ ΣΑΛΤ εδώ πέρα; Να τους δώσω εγώ στους
οδοκαθαριστές να βγαίνουνε βόλτα;
Λοιπόν φταίει που η ΕΚΟΛΑΣΤΙΚΑ δεν έρχεται να μας πάρει τα
ελαστικά γιατί δεν τα παίρνει λέει από Δήμους, να της τα πηγαίνουμε εμείς;
Δεν ξέρουμε αν έχει ισολογισμό, αν έχει δώσει, αν υφίσταται καν για τα
ελαστικά.
Φταίει που πληρώνουμε οι Δήμοι με τα απορρίμματα που
πετάξαμε πριν δυο χρόνια, με Νόμο αυτό, με νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή
ξέρουνε οι πολίτες αυτή τη στιγμή εδώ πέρα που είσαστε, ξέρετε ότι
πληρώνετε, τα τέλη που πληρώνετε, πληρώνετε με τα σκουπίδια που
πετάξατε πριν δυο χρόνια; Όχι με τα σκουπίδια που πετάτε τώρα, αυτό που
μας λέγανε «ο ρυπαίνων πληρώνει», ρυπαίνουμε λιγότερο, πληρώνουμε
όμως με ό,τι πετάγαμε τότε και στο τέλος του χρόνου μας είπανε: ή θα σας
χρωστάμε ή θα μας χρωστάτε και στο τέλος τι κάνανε; Περάσανε μέσα στον
Ιούλιο μια έκθεση ότι δεν βγαίνει ο ΕΔΣΝΑ, που δεν φταίνε σ’ αυτό πάλι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση και πήγαν από 45 στα 55 ευρώ για ένα χρόνο τα τέλη
του ΧΥΤΑ.
Φταίει λοιπόν η Τοπική Αυτοδιοίκηση; Ήταν ο κ. Κομνηνός εδώ
πέρα αλλά δεν μίλησε, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον είδα, που θα μας
έλεγε και αυτός ορισμένα πράγματα, ο οποίος το ’11 μας έστειλε ένα χαρτί
στους Δήμους που λέει: σας παρακαλούμε πολύ, 20 Ιουλίου του ’11, εντός 15
ημερών, δηλαδή μες στο Δεκαπενταύγουστο, απαντήστε μας να μπείτε στον
κεντρικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμηθειών για απορριμματοφόρα και για
κάδους.
Απ’ το ’11 λοιπόν ο κ. Στεφάνου που εξακολουθεί να είναι
Γενικός Γραμματέας, που δεν εκλέγεται σαν και μας που είμαστε Τοπική
Αυτοδιοίκηση, οι κακοί και το Μάη θα κριθούμε να πάμε σπίτι μας αλλά είναι
δυόμισι χρόνια εκεί, δεν έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, αυτός ο ηλεκτρονικός
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διαγωνισμός, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να μην μπορούν να κάνουνε τη δουλειά
τους, με δεσμευμένα τα λεφτά στους προϋπολογισμούς τους, τα δικά μας τα
λεφτά θα έπρεπε να κάνουν ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
Και όχι μόνο αυτό, μας έστειλε και ένα χαρτί, το πρώτο χαρτί
που μας έστειλε έλεγε: «Σύμφωνα με γνώμη που διατυπώθηκε στην
Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού η διάρκεια του χρόνου ζωής των
μεταλλικών κάδων είναι μεγαλύτερη απ’ αυτή των αντίστοιχων πλαστικών.
Στέφανος Κομνηνός «και μετά αναγκάστηκε και έκανε ορθή επανάληψη και
την έβγαλε αυτή τη φράση. Δηλαδή είχανε βρει και ποιος θα πάρει τους
κάδους και ποιος θα τους στείλει.
Με συγχωρείτε έτσι όπως μιλάω αλλά το πιο βασικό είναι ότι δεν
έχει γίνει δυόμισι χρόνια τώρα αυτή τη στιγμή ο διαγωνισμούς γι’ αυτούς τους
φορείς σαν την ΕΕΑΑ και σαν τους Γενικούς Γραμματείς που δυόμισι χρόνια
πάνε τη χώρα πίσω, που χάνουμε πιστώσεις, που χάνουμε ΕΣΠΑ, που, που,
που, που, που. Δεν υπάρχει κανένας Νόμος; Δεν υπάρχει να μπουν στον
εθνικό σχεδιασμό πρόληψης και παραγωγής και να πάνε σπίτι τους και να
αφήσουνε την Τοπική Αυτοδιοίκηση να κάνει και αυτή τη δουλειά της όπως
την ξέρει καλύτερα;
Σας ευχαριστώ πολύ, αυτά είχα να πω.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Το λόγο έχει ο κ. Μουρκάκος.
κ. ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ: Να πω και εγώ, τι να πω τώρα μετά απ’ αυτά, εγώ θα
περιοριστώ, θα κάνω δυο - τρεις ερωτήσεις, απλά επιτρέψτε μου γιατί από το
πρωί σημειώνω, από την Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας, είναι
συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚ, μπάζα, για τη
Λακωνία κα τις Κυκλάδες. Αγχώθηκα με τον κ. Τσομπάνογλου.
Ήθελα να ρωτήσω μόνο για το παραδοτέο, το τέταρτο, την κα
Καλλιδρομίτου, εκεί θα επικεντρώσω, θα μπορούσα να πω και διάφορα, να
ρωτήσω αν η συζήτηση που κάνουμε σήμερα και η διαβούλευση είναι για το
σύνολο των ΑΕΚ ή αν συζητάμε μόνο για στόχους.
Εάν συζητάμε για τη διαχείριση συνολικά των ΑΕΚ δεν έχει
θιχθεί καθόλου το θέμα των αποβλήτων εκσκαφών 17.05.04, όπως επίσης
δεν έχει συζητηθεί και το θέμα του 17.05.06. Το αναφέρετε μέσα ως άλλα
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μπάζα και θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε άλλα
μπάζα.
Εάν υπάρχει κάποιος τεχνικός απ’ την ομάδα σας, κάτι, να το
δούμε, γιατί έχω λόγο που το ρωτάω αυτό, εγώ λόγω γιατί εδώ παρατηρώ μια
αναντιστοιχία μεταξύ του Ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων της ελληνικής
μετάφρασης με το πρωτότυπο το αγγλικό και θέλω να το εντοπίσω γιατί
πιθανά να γίνεται ένα τεράστιο σφάλμα σ’ αυτή την περίπτωση.
Τα άλλα μπάζα τα οποία αναφέρονται στην ελληνική μετάφραση
του Ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων θα δείτε ότι αυτό μπορεί να
διαφοροποιήσει κατά 2,5 εκατομμύρια τόνους τα απόβλητα που παράγονται.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα ήθελα να το δείτε πολύ προσεκτικά.
Αυτό

που

μεταφράζεται

λοιπόν

ως

άλλα

μπάζα,

ο

συγκεκριμένος κωδικός, στην αγγλική του έκδοση είναι τα βυθοκορήματα. Δεν
έχει μιλήσει ποτέ κανείς γι’ αυτόν τον κωδικό αποβλήτου που είναι στην
κατηγορία 17 και την οποία τουλάχιστον εμείς ως φορέας, με βάση την
έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου που έχουμε από τον ΕΟΑΝ, καλούμαστε
να αντιμετωπίσουμε.
Εάν λοιπόν συμβαίνει κάτι τέτοιο εδώ υπάρχει ένα τεράστιο
ρεύμα αποβλήτων που δεν είναι, προσέξτε, μόνο μη επικίνδυνο. Εμπεριέχει
και το επικίνδυνο στοιχείο του. Είναι τα απόβλητα της βυθοκόρησης. Η
βυθοκόρηση είναι η εργασία που γίνεται για εκβαθύνσεις λιμένων κτλ.
Λοιπόν δεν το έχω δει να κυκλοφοράει πουθενά απλά επειδή η
δική μας η εμβέλεια είναι σε μία περιοχή νησιωτική, υπάρχουνε πάρα πολλά
έργα, μέχρι τώρα η συνήθης πρακτική από ό,τι κατάλαβα, έχω εδώ μια
απόφαση του ’13, Άδεια θαλάσσιας απόρριψης βυθοκορημάτων που θα
προκύψουν από ένα έργο αλιευτικό καταφύγιο Μαραθόκαμπου. Ένα πολύ
απλό έργο που βγάζεις 53.500 κυβικά μέτρα από ένα αλιευτικό καταφύγιο.
Πιθανά να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβαίνει
με άλλα λιμάνια. Λοιπόν δείτε το σοβαρά και θα ξαναμιλήσουμε σ’ αυτό.
Παρατήρηση σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό ή μάλλον να κάνω την
ερώτηση αν στον πίνακα 8.4 του 4ου παραδοτέου για τα ΑΕΚ οι απαιτήσεις σε
υποδομές και επεξεργασίας ΑΕΚ ανά Περιφέρεια που αναφέρεται εδώ είναι
υποχρεωτικές ή είναι οι μίνιμουμ.
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Δηλαδή έχετε στην Πελοπόννησο από ό,τι βλέπω λέτε ότι
χρειάζεται να γίνουνε τέσσερις μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚ, εκτός από τη
Λακωνία. Υποθέτω σας μετέφεραν την πληροφορία από το ΥΠΕΚΑ ή από τον
ΕΟΑΝ ότι στη Λακωνία που είναι και η εμβέλεια του συστήματός μας υπάρχει
μια μονάδα η οποία όμως βρίσκεται στη Νεάπολη.
Αν ακολουθηθεί το σχέδιο το οποίο προτείνετε εσείς εδώ, που
ζητάμε μία μονάδα επεξεργασίας ανά περιφερειακή ενότητα λυπάμαι αλλά θα
είναι αναγκασμένη η Σπάρτη να μεταφέρει τα απόβλητά της στην Νεάπολη
που είναι 132 χιλιόμετρα ακριβώς. Με 0.19 το τονοχιλιόμετρο, για να πάνε 20
τόνοι από τη Σπάρτη στη Νεάπολη χρειάζονται μόνο 500 ευρώ μεταφορικά.
Δεν πρόκειται να γίνει κιόλας αλλά σας το λέω για να το έχετε υπ’ όψιν σας.
Θα έλεγα το εξής: επειδή σημειώνω από το πρωί εδώ πέρα,
καταλαβαίνετε, και δεν είναι διαβούλευση. Να τελειώσω εδώ, το κλείνω, εάν
μου υποσχεθείτε ότι θα καλέσετε τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
τουλάχιστον για τα ΑΕΚ να κάτσουμε να κάνουμε μια σοβαρή διαβούλευση
προτού βγει το 5ο και 6ο παραδοτέο και μετά δεν μας σώνει τίποτα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Το λόγο έχει ο κ. Πλειώτας.
Χρ. ΠΛΕΙΩΤΑΣ: Από το Δήμο Σπάρτης, δημοτικός σύμβουλος της
αντιπολίτευσης.
Ακούστηκαν πάρα πολλά εδώ και πραγματικά αναρωτιέται
κανείς «τις πταίει;». Ποιος φταίει για όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε
σήμερα; Περιφερειακοί σχεδιασμοί. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα ή ημίμετρα ή
τέλος πάντων μεταβίβαση, μαγικές πάσες μεταβίβασης ευθυνών.
Δεν φταίει ο Δήμος φταίει η Περιφέρεια, δεν φταίει η Περιφέρεια
φταίει ο ΦΟΣΔΑ, δεν φταίει ο ΦΟΣΔΑ φταίει το Υπουργείο, δεν φταίει το
Υπουργείο φταίει η Διυπουργική. Πολύ ωραία.
Ο κ. Κρεμλής σήμερα εδώ όταν άκουσε για την ελάχιστη
εγγυημένη ποσότητα παραξενεύτηκε. Εμείς δεν έχουμε παραξενευθεί
καθόλου και προχωράμε ακάθεκτοι τα έργα ΣΔΙΤ. Τι είναι τα ΣΔΙΤ; Σύμπραξη
Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα. Πολύ ωραία.
Οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι οι ομιλητές εδώ αναφέρθηκαν σε
αυτά τα οποία έκανε μνεία ο κ. Κανακόπουλος για να μην μακρηγορώ, ότι δεν
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υπάρχουν απόβλητα και τέλος πάντων πρέπει να μιλάμε για υλικά ή για
πόρους ή για προϊόντα.
Εμείς όμως σήμερα έχουμε και τον τίτλο εκεί πέρα: απόβλητα,
χρησιμοποιούμε

εύκολα

τις

λέξεις

απορρίμματα,

πετάω,

σκουπίδια.

Χρησιμοποιούμε και κάποιους όρους RDF, SRF, μηχανήματα από πίσω,
διάφορα συστήματα, πολύπλοκα πράγματα. Ακούστηκαν και απλές προτάσεις
οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Πράξη δηλαδή. Αυτές δεν τις ακούμε.
Προφανώς υπάρχουν λόγοι.
Τι είναι το ΣΔΙΤ; Ή πριν φτάσω στο ΣΔΙΤ θα ήθελα να σας πω
κάτι έτσι παρενθετικά. Ευτυχώς που υπάρχουν ενεργοί πολίτες και έσωσαν
την Πελοπόννησο από τη δεματοποίηση των σύμμεικτων απορριμμάτων. Τα
αποτελέσματα τα βλέπετε. Ερμιονίδα - Πύργος. Δεν λέω τίποτα άλλο.
Ευτυχώς δηλαδή που αντέδρασαν. Και ευτυχώς που υπάρχουν πάλι πολίτες
που αντιδρούν.
ΣΔΙΤ, Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ακούστηκε, το
ιδιωτικό, το χρήμα το βάζει ο ιδιώτης. Το δημόσιο βάζει και αυτό χρήματα
αλλά ο πολίτης πρέπει να βάλει τα σκουπίδια. Έτσι ακούστηκε, τα
απορρίμματά του, τα απόβλητά του. Κανένας δεν είπε προϊόντα.
Και ρωτάω εγώ: και αν δεν τα βάλει ο πολίτης τα απορρίμματά
του; Και αν προσπαθήσει να τα διαχειριστεί μόνος του τι γίνεται; Τινάχτηκε το
σύστημα στον αέρα. Αυτό ήθελα να πω.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κ. Παπαδόπουλος Νίκος.
Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εκ μέρους της Ελληνικής Υαλουργίας και του
Ελληνικού Υαλουργικού Συνδέσμου. Θα ήθελα να καταθέσω μία θέση της
Υαλουργίας που αφορά βέβαια το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.
Συμφωνούμε απόλυτα με την διαχωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας
και ειδικότερα του γυαλιού, είναι ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί επί
χρόνια πάνω σ’ αυτό το θέμα, έχουμε δει ότι η σύμμεικτη συλλογή γυαλιού
στην Ελλάδα δεν έχει φέρει καθόλου ικανοποιητικά αποτελέσματα, στους
μπλε κάδους μπαίνει μόνο το 2,5% κατά βάρος γυαλιού σε σχέση με όλα τα
άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πετύχει ούτε καν τους στόχους που
μας έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ σύντομα θα κληθούμε να
πληρώσουμε τα αντίστοιχα.
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Στην Ευρώπη η συλλογή του γυαλιού γίνεται σε ξεχωριστά
ρεύματα, σε σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης, με αποτελέσματα 70, 80,
90 και μέχρι στο Βέλγιο 95% ανακύκλωση. Σχεδόν δεν πετάνε τίποτα. Εμείς
σίγουρα τα πετάμε όλα στις χωματερές χωρίς να το ξέρουμε.
Γι’ αυτό επικροτούμε το εθνικό σχέδιο για ξεχωριστή συλλογή
των υλικών συσκευασίας και ειδικότερα του γυαλιού το οποίο μας αφορά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Η κα Καποτά Μαρία.
Μ. ΚΑΠΟΤΑ: Εκ μέρους των Σωματείων της Άνω Μεσσηνίας, των Τοπικών
Κοινωνιών, κυρίως του Δήμου Οιχαλείας - Μελιγαλά.
Η ερώτηση που θέλω να υποβάλλω είναι η εξής: σήμερα
τέθηκαν κάποιοι σημαντικοί στόχοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη
χώρα μας. Υγείας, περιβάλλον, προστασία δημόσιας υγείας, πλήρωση
ευρωπαϊκού μοντέλου με μείωση υπολείμματος, επαναχρησιμοποίηση,
ανακύκλωση κτλ., παραγωγικό μοντέλο της χώρας, κοινωνική αποδοχή και
θέλω να ρωτήσω: αυτοί που έχουν διαβάσει την ολοκληρωμένη διαχείριση
απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα για την
υποενότητα που αφορά την περιοχή της Καλλιρόης Μεσσηνίας ποιος απ’
αυτούς τους στόχους πρακτικά υλοποιείται, όταν χωροταξικά ο ιδιώτης, ο
προσωρινός ανάδοχος, χωροθετεί ένα τέτοιο έργο επειδή τον βολεύει δίπλα
από το εθνικό δίκτυο, από το νέο δίκτυο το οδικό, στα 300 μέτρα από τον
οικισμό Καλλιρόης. 300 μέτρα από το τελευταίο σπίτι.
Και για να μπορέσει να υπερκεράσει τα κριτήρια αποκλεισμού
του ΠΕΣΔΑ μετρά από το κέντρο του οικισμού και όχι από το όριο και εδώ δεν
έχουμε παράνομη δόμηση. Πρόκειται για στατικούς οικισμούς προ του ’23.
Δεύτερον: δεν μελετώνται τα υδροδολογικά στοιχεία καθόλου.
Όλοι οι ανεξάρτητοι μελετητές χρόνια τώρα για την περιοχή αναφέρουν
υδρατοπερατότητα

των

γεωλογικών

σχηματισμών,

κάτι

το

οποίο

υποβαθμίζεται στις μελέτες.
Μίλησε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την φήμη
των γεωργικών μας προϊόντων. Μόνο η Καλλιρόη έχει και παράγει 300 τόνους
λάδι. Η περιοχή η οποία είναι ιδιαιτέρως πυκνοκατοικημένη έχει 400 χιλιάδες
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ελαιόδεντρα, 20 εργοστάσια παραγωγής λαδιού και συσκευαστηρίων
βρώσιμης ελιάς.
Έτσι όπως έχει τεθεί το έργο πώς θα προστατευθούν αυτά τα
προϊόντα και για ποιο έργο ανάπτυξης μιλάμε και για ποιες θέσεις εργασίας
όταν πλήττεται η παραγωγή και η κτηνοτροφία;
Θέλω να ρωτήσω γιατί δεν υπάρχει καμία επιστημονική
θεώρηση ως προς τις πολυκριτηριακές αναλύσεις αλλά και τη συστηματική
θεώρηση για την επιλογή θέσης όταν έχουμε πυκνοκατοικημένη περιοχή,
κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν ένα τέτοιο έργο και ποιος
θα διασφαλίσει όλα αυτά.
Θέλω να τελειώσω με την πολιτιστική κληρονομιά διότι το έργο
αυτό έχει οπτική επαφή από τις οδούς και τους κόμβους και προς την αρχαία
Μεσσήνη που ήδη διεκδικεί τη θέση να είναι μνημείο της UNESCO αλλά και
της αρχαίας Ανδανίας.
Θέλω λοιπόν να ρωτήσω όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται κατά
των μεγάλων μονάδων σύμμεικτων απορριμμάτων εμείς γιατί επιμένουμε σε
αυτές; Πώς μειώνεται το υπόλειμμα; Διαβάσατε τη μελέτη; Εάν προβλέπονται
πράσινα σημεία; Όλα αυτά που ακούστηκαν εδώ είναι απλώς στόχοι;
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με την θερμή παράκληση το θέμα
αυτό να το λάβετε ιδιαιτέρως υπ’ όψιν σας. Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κ. Βαγενάς.
Δ. ΒΑΓΕΝΑΣ: Από το Δήμο Αιγιαλείας, τέσσερις ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω
και θα είναι πολύ σύντομος. Ο ένας είναι ο εξής: ο σχεδιασμός για τα
απόβλητα έγινε από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω; Γιατί
όλα τα απόβλητα είναι ένα πρόβλημα που έχει διαιρεθεί σε 13 κομμάτια. Δεν
είδα κανέναν πίνακα που να αναφέρεται ανά Καλλικρατικό Δήμο. Είναι 325
Καλλικρατικοί Δήμοι. Υπάρχει η τεχνογνωσία κωδικοποιημένη πληροφορία;
Το ένα είναι αυτό.
Το άλλο είναι ότι θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ο Νόμος 4019
του 2011 περί κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, για
κοινωνικές

συνεταιριστικές

επιχειρήσεις

συλλογικού

και

παραγωγικού

σκοπού. Αντί να έρχεται ο ΟΑΕΔ και να κάνει πεντάμηνα θα μπορούσαμε σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας ή έχουμε 18 ρεύματα και 325
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Καλλικρατικούς Δήμους. Δηλαδή 5.850 συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Θα
μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με έναν εργαζόμενο και θα δούμε πόσο θα βγει.
Είναι μια βοήθεια και για μας και για τα υπόλοιπα ρεύματα εκτός
από τα αστικά στερεά.
Ένα άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι επειδή κάναμε μία
πρόταση

για

βιοαπόβλητα

για

οικιακή

κομποστοποίηση

εκείνο

που

παρατηρήσαμε είναι το εξής: ο Δήμος Αιγιαλείας π.χ. που είναι 50 χιλιάδες
κάτοικοι έβαλε, το πρόγραμμα το συνολικό ήταν 800 χιλιάδες ευρώ και
αναγκάστηκε να βάλει 125 για να μην του κόψει το ΕΠΠΕΡΡΑ τη
χρηματοδότηση. Το ίδιο περίπου έγινε και στο Δήμο Καλαβρύτων. 360
χιλιάδες ήταν το πρόγραμμα, έβαλε 65 χιλιάδες ευρώ. Για τον ίδιο λόγο.
Το θέμα είναι το εξής: θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο στα
πρότυπα του Εξοικονομώ 2, όπως είναι στην εξοικονόμηση ενέργειας για τους
Δήμους, ένα αντίστοιχο ας το πούμε Εξοικονομώ εδαφοβελτιωτικό, γιατί η
δαπάνη είναι πάρα πολύ μικρή για ένα νοικοκυριό, είναι 176 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οπότε αν πούμε είναι 800 - 900 χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν
μια αυλή ή ένα κήπο πέντε τετραγωνικών είναι γύρω στα 150 εκατομμύρια.
Είναι περίπου, αν ήταν το ειδικό τέλος ταφής είναι τα πρόστιμα για δύο
χρόνια.
Και το τελευταίο και το τέταρτο είναι το εξής: αν υπάρχει
εγγυημένη ποσότητα στα προδιαλεγμένα οργανικά, στο κεντρικό σύστημα, σε
αυτά τα δώδεκα εργοστάσια, γιατί αν υπάρχει τότε εμείς δεν μπορούμε να
αποκεντρώσουμε τα προδιαλεγμένα οργανικά και να κάνουμε πράσινα
σημεία. Τα πράσινα σημεία με κλαδονομή μόνο και καφέ κάδο είναι πάνω
από 270 σε όλη τη χώρα, με 10 χιλιάδων τόνων δυναμικότητα.
Έτσι θα σώσουμε και όλα τα ελληνικά δάση. Δεν χρειάζεται
πυροσβέστης ή αναδασώσεις, καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να
θεραπεύεις.
Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τελειώνω με τον κ. Δαλαμάγκα Βασίλη.
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Β. ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ: Από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
Καταρχήν θα ήθελα να αποκαταστήσω την τιμή μας. Εμείς δεν κληθήκαμε να
έρθουμε εδώ, παρότι βεβαίως ήρθαμε με την ιδία θέλησή μας, όχι για κανένα
άλλο λόγο, έτσι γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα από τους ελέγχους που
κάνουμε.
Από τους ελέγχους που κάνουμε θα ήθελα πραγματικά να
μεταφέρω μία κραυγή αγωνίας. Αγαπητοί μου φίλοι, πραγματικά η χώρα μας
στην κυριολεξία εξελίσσεται σε μία δηλαδή μαφία σκουπιδιών, ιδιαίτερα με τα
επικίνδυνα απόβλητα. Ξεκάθαρα πράγματα.
Θα σας περιηγήσω; Πού θέλετε; Στα πρανή της Μεσσαπίας;
Εκατοντάδες τόνοι επικίνδυνα απόβλητα. Πού θέλετε να πάμε; Να πάμε στον
Ασπρόπυργο; Να πάμε σε άλλα μέρη; Να μην ονομάζουμε τώρα και να σας
φτάσω στο κέντρο της Αθήνας, στο Βοτανικό, πρόσφατα δηλαδή.
Μιλάμε για πραγματικά εκατοντάδες τόνους, χιλιάδες τόνους,
δεν ξέρω πόσο να πω. Αυτό το οποίο εμένα με πειράζει και με ενοχλεί είναι
ότι καλό είναι να σχεδιάζεις αλλά πρέπει ας πούμε να βγαίνεις έξω και να
βλέπεις τον πραγματικό κίνδυνο ο οποίος κρύβεται όχι μόνο για το
περιβάλλον, κρύβεται για την ίδια μας τη ζωή στην κυριολεξία, γιατί αν δεν
προστατέψουμε το περιβάλλον δεν προστατεύουμε ούτε τη ζωή μας, ούτε τα
παιδιά μας.
Λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω το Προεδρείο επειδή δεν
άκουσα κάτι τουλάχιστον για τις ποσότητες των επικινδύνων τα οποία τέλος
πάντων παράγοντα εδώ πέρα, αν υπάρχει κάποια απάντηση, πρώτον αυτό
και δεύτερον: τουλάχιστον να επισπευτεί, να γίνει κάτι. Η αγωνία είναι ότι
πρέπει να γίνει, να βρεθούνε χώροι διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων
όσο γίνεται πιο σύντομα γιατί αυτά θα τα βλέπουμε στο χωράφι μας ο καθένας
σε λίγο, όπως πιάσανε ανθρώπους κάτω πρόσφατα στην Ηλεία, να μην λέω
ονόματα, όπως θα πιάσουνε αργότερα σε άλλες περιοχές.
Αυτά θα ήθελα να πω, δεν ήθελα να φάω το χρόνο σας και
ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
Χ. ΜΑΡΜΑΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε συγνώμη, είμαι μέλος της Επιτροπής Αγώνα
Φυλής για το οριστικό κλείσιμο της χωματερής. Θέλω δέκα δευτερόλεπτα
μόνο αν έχετε την καλοσύνη.
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Για δέκα δευτερόλεπτα θα σας πω το εξής: όποιος από εδώ, απ’
την αίθουσα και τους πρωινούς δεν έχει έρθει στη Φυλή που λειτουργεί από
το 1960 φύρδην μίγδην χωματερή δεν έχει δει τίποτε. Αυτά που έλεγε ο κ.
Μαντζούφας ότι θα τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι με αυστηρό έλεγχο αυτό
δεν πρόκειται να γίνει ποτέ διότι δεν έχει γίνει 53 χρόνια στη Φυλή.
Στη Φυλή κάθε δύο σπίτια υπάρχει ένα κρούσμα καρκίνου.
Πεθαίνουμε, μέχρι τώρα πρέπει να έχουν πεθάνει γύρω στις 50 χιλιάδες
άτομα απ’ το ’60 μέχρι σήμερα. Παιδιά μικρά τώρα υφίστανται την ίδια
ταλαιπωρία με καρκίνους.
Θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να ρωτήσω και αν υπάρχει κάποιος
εδώ να μου πει γιατί εφόσον εκδίδονται περιβαλλοντικές μελέτες και αυτές θα
τηρούνται γιατί δίνονται αντισταθμιστικά οφέλη στις περιοχές οι οποίες
δέχονται τα σκουπίδια;
Θέλω μία απάντηση παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κ. Μουζακίτης και κλείσαμε.
Χρ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ: Είμαι μηχανολόγος μηχανικός και κάτοικος του Δήμου
Φυλής. Είμαι ο τρίτος κάτοικος Φυλής σε αυτή την αίθουσα και θέλω να
ρωτήσω το εξής: οι πολιτικοί μας έφυγαν. Απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή σε
υπηρεσιακούς παράγοντες που δεν έχουν κανένα λόγο στις αποφάσεις οι
οποίες θα πρέπει να λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα για τη χώρα μας και
θέλω να πω το εξής:
Ο κ. Σγουρός και οι λοιποί γελώντας, έχει πολύ ωραίο μπουφέ
εδώ πέρα έξω, είπαν αυτά που ήθελαν και σηκώθηκαν και έφυγαν. Το
ερώτημα είναι το εξής: γιατί η αρχή της εγγύτητας δεν εφαρμόζεται για τα
σκουπίδια σε όλη την Αθήνα; Δηλαδή αυτός ο οποίος τα παράγει γιατί και δεν
τα διαχειρίζεται μόνος του παρά μόνο έρχονται όλα τα σκουπίδια τα δικά σας
στο Δήμο Φυλής, στα εργοστάσια τα οποία προσχεδιάζονται και είναι ήδη σε
διαπραγμάτευση και πώς θα έρθετε μετά να πείτε σε όλους εμάς ότι
αναθεωρούμε τον περιφερειακό σχεδιασμό αλλά αφήνουμε τις ίδιες
ποσότητες, αφήνουμε την ίδια τοποθεσία και αφήνουμε τους ίδιους
ανθρώπους να υποφέρουνε σε όλη τους τη ζωή.
Λοιπόν θα σας κάνω μια πρόβλεψη σήμερα, αυτό ήθελα να
τοποθετηθώ εγώ και θα σας κάνω μια πρόβλεψη: η πρόβλεψή μου είναι ότι τα
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εργοστάσια τα οποία θα γίνουνε στη Φυλή θα είναι εργοστάσια καύσης ή
θερμικής επεξεργασίας όπως θέλουν να τα ονομάζουνε επιστημονικά και
επίσης όλες οι ποσότητες οι παραγόμενες των απορριμμάτων απ’ όλη την
Αθήνα θα συνεχίζουν να έρχονται στο Δήμο Φυλής.
Ό,τι και περιφερειακό σχεδιασμό εσείς να κάνετε η πρόβλεψή
μου είναι αυτή η οποία σας είπα τώρα. Εργοστάσια καύσης με όλες τις
ποσότητες της Αθήνας στο Δήμο Φυλής. Ευχαριστώ.
Χ. ΜΑΡΜΑΡΟΥ: Επίσης ήθελα να προσθέσω ότι στη Φυλή υπάρχει
εργοστάσιο ήδη καύσης αποτεφρωτήρας τον λένε, είναι καύσης άκρως
επικίνδυνος νοσοκομειακών αποβλήτων απ’ όλη τη χώρα. Ο κ. Μαχαίρας και
η Υπηρεσία στην οποία υπάρχει έκανε το εξής ατόπημα: πριν να πάρει τη
θετική έγκριση από το ΥΠΕΚΑ ότι μπορεί να φέρνει εκεί όλης της Ελλάδος το
2012 εξέδωσε περιβαλλοντικούς όρους με τους οποίους έρχονταν από όλη
την Ελλάδα ενώ ήταν μόνο απ’ τα νοσοκομεία και τα ιδρύματα της Αττικής.
Το παρέκαμψαν και το έφεραν και καίνε εκεί στη βάση της αρχής
της εγγύτητος που είπε ο συναγωνιστής φέρνουν από το Καστανιά του Έβρου
μέχρι τη Γαύδο άκρως επικίνδυνα μολυσματικά απόβλητα και τα καίνε μέσα
σε χώρο ο οποίος είναι αφιερωμένος υποτίθεται για να διαχειριζόμαστε αστικά
στερεά απορρίμματα.
Τα άκρως επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα είναι στερεά
αστικά απορρίμματα; Γιατί υπάρχει το εργοστάσιο καύσεων νοσοκομειακών
εκεί στη Φυλή; Γιατί υπάρχουν τα δύο εργοστάσια καύσεως βιοαερίου; Όπου
γίνονται αναπλάσεις ΧΑΔΑ εξασφαλίζουν και την καύση του βιοαερίου για να
μην ανατιναχθούν οι χωματερές; Είναι ψεύδος.
Επίσης

υπάρχει

το

ΕΜΑΚ

1,

δηλαδή

που

κάνει

κομποστοποίηση και ανακύκλωση υλικών. Ξέρετε τι γίνεται εκεί; Εκεί
παράγουν ένα τυφοειδές κομπόστ το οποίο το γυρίζουν και το βάζουν πάλι
μέσα στη χωματερή.
Στη χωματερή Άνω Λιοσίων - Φυλής εκτελούνται αυτή τη στιγμή
συμβόλαια θανάτου. Το βράδυ σκοτώνουν ανθρώπους και τους θάβουν μες
στα σκουπίδια. Είναι επώνυμες οι καταγγελίες, παρακαλούμε χρόνια τον
εισαγγελέα να παρέμβει. Δεν πρόκειται στη Φυλή να γίνει κανένα έργο και
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μάλιστα θα βάλουμε χέρι αν θέλουμε όλοι να αναπλαστεί η περιοχή και να
εξυγιανθεί.
Αυτό το αίσχος σταματά και σταματά επειδή δεν έχετε την
κοινωνική συναίνεση όπως λέτε και είναι θεωρημένες απ’ τον κ. Τολέρη οι
περιβαλλοντικές μελέτες των νέων έργων. Λένε λοιπόν αυτές οι νέες μελέτες
ότι έχουν πάρει την κοινωνική συναίνεση. Το λένε ευθαρσώς. Καμία κοινωνική
συναίνεση δεν έχουν πάρει από το 1960 έως σήμερα.
Σας ευχαριστώ.
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Λοιπόν να ξεκινήσω απ’ το τέλος. Θέλω να πω για τη Φυλή,
εντάξει, όλα αυτά που έχετε πει ήδη είναι γνωστά αλλά θέλω να πω το εξής:
εγώ δεν έχω καμία σχέση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αυτά τα έργα
έχουν αδειοδοτηθεί όλα από το ’99. Δεν έχω καμία σχέση εγώ με την
περιβαλλοντική,

κακώς

το

λέτε

ο

Μαχαίρας

έκανε

περιβαλλοντική

αδειοδότηση. Εντάξει;
Χ. ΜΑΡΜΑΡΟΥ: Ευτυχώς δεν έχω μαζί τα χαρτιά για να σας τα δείξω.
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Μα δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ήμουνα σ’ αυτό το πόστο.
Αυτό σας λέω.
Τώρα
προγραμματιστεί

όλα
με

τον

αυτά

τα

έργα

περιφερειακό

έχουν

περάσει

σχεδιασμό.

Ο

και

έχουν

περιφερειακός

σχεδιασμός έχει γίνει απ’ το φορέα. Άρα λοιπόν πρέπει με το φορέα να δείτε τι
θα γίνει και πώς θα γίνει. Δεν μπορεί, εμείς σήμερα εδώ εξετάζουμε ένα
παραδοτέο το οποίο δεν το έχουμε παραλάβει. Είναι οι προτάσεις των
μελετητών και εμείς σήμερα θέλουμε τη βοήθειά σας για να δούμε τι έχετε
παρατηρήσει και εσείς, για να μας βοηθήσετε να γίνει καλύτερη δουλειά. Αυτό
είναι το θέμα μας σήμερα.
Χ. ΜΑΡΜΑΡΟΥ: Πάντως να ξέρετε ότι ο φορέας με προϊστάμενο κατ’
εξαίρεση σε όλη την Ελλάδα τον Περιφερειάρχη δια Νόμου, αυτό σημαίνει κάτι
πολιτικά, έτσι δεν είναι; Δεν μπορεί να είναι ο ελεγχόμενος και ο ελέγχων το
ίδιο πρόσωπο. Σύνδεσμος ΦΟΣΔΑ και Περιφερειάρχης. Λοιπόν δεν μας
απαντά και πρέπει να επικαλεστούμε χρόνια τώρα το Συνήγορο του Πολίτη
για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια απάντηση. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν
μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Σας το εγγυώμαι.
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Εντάξει, να προχωρήσουμε όμως τώρα λιγάκι.
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Χρ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ: Κύριε Μαχαίρα, ούτε τις ποσότητες αναθεωρείτε, ούτε την
τοποθεσία. Τι αναθεώρηση λέτε σήμερα; Στο ποσοστό της ανακύκλωσης;
Αναθεωρείται τι; Ούτε η τοποθεσία αναθεωρείται, ούτε η αρχή της εγγύτητας
επιβάλλεται…
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Έχει τοποθεσία το παραδοτέο μέσα;
Χρ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ: Βεβαίως. Έχει δύο εργοστάσια στο Γραμματικό και
Κερατέα και έχει και δύο ΦΟΣΔΑ στη Φυλή και Άνω Λιόσια.
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Και από πού προκύπτει αυτό;
Χρ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ: Με ποσότητες 1.350 και 125 χιλιάδες. Ο περιφερειακός
σχεδιασμός του 2006 τα λέει αυτά. Σήμερα λοιπόν τι αναθεωρείται;
Αναθεωρούνται ξανά οι ποσότητες; Όχι. Αναθεωρείται η τοποθεσία; Κάνατε
χωροθέτηση καινούργια; Όχι. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Ποια είναι η
αναθεώρηση που κάνετε στον περιφερειακό σχεδιασμό αυτόν; Καμία. Και τα
εργοστάσια τα οποία είναι υπό δημοπράτηση είναι σε αυτές τις τοποθεσίες.
Απλά πράγματα είναι. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο.
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: ΟΚ, σας ακούσαμε κύριέ μου, εμείς κάνουμε εθνικό σχεδιασμό,
δεν κάνουμε περιφερειακό.
Λοιπόν πάμε παρακάτω τώρα. Να μιλήσω με την κα Καποτά, τα
θέματα που αναφέρει για τα έργα ΣΔΙΤ της Πελοποννήσου, όλα όσα έχετε
αναφέρει είναι θέματα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που είναι στη
διαβούλευση. Δεν αφορούν το ΕΣΔΑ, τον εθνικό σχεδιασμό. Εντάξει;
Από κει και πέρα τα υπόλοιπα, για τον κ. Σαπουνά ήθελα να πω
για τον κατσίγαρο κλπ. αυτό έχει υπολογιστεί, είναι στα βιομηχανικά
απόβλητα, στα οργανικά και έχει υπολογιστεί επί ξηρού. Λοιπόν εκεί ο
σχεδιασμός έχει κάποιες προτάσεις, εάν έχετε κάτι καλύτερο προτείνετε το.
κ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ: Συγνώμη, άκουσα επί ξηρού; Πώς θα ξεραθεί ο κατσίγαρος
σε ένα λιοτριβείο το οποίο είναι στη βόρεια πλευρά του Πηλίου π.χ.;
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Απ’ την ποσότητα της παραγωγής της ελιάς και του
ελαιολάδου βγαίνει, ανάλογα. Υπάρχει και η στατιστική μέθοδος.
κ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ: Και γιατί δεν εφαρμόζετε την αρχή ότι ο ρυπαίνων πληρώνει,
άρα δηλαδή να επιστρέφει η ποσότητα του κατσίγαρου σ’ αυτόν που
προσκομίζει τις ελιές για την…
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Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Σας είπα κάτι. Αυτό είναι μία μελέτη. Δεν έχει παραληφθεί.
Κάντε προτάσεις να γίνει καλύτερη. Αυτό είπα.
κ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ: Όχι, εγώ αναφέρθηκα αν περιλαμβάνεται στις προτάσεις
ΣΔΙΤ. Δηλαδή αν θα μπορούσε να γίνει ΣΔΙΤ σύμφωνα με την φιλοσοφία που
ανέπτυξε ο κύριος από τη Λακωνία.
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Όχι, όχι.
Χρ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να απαντήσω στον κ. Μπαλτά και να του πω ότι
ακόμη είμαστε, όπως του εξήγησα και κατ’ ιδίαν, βρίσκεται, γι’ αυτό έγινε και η
διαβούλευση, για να πάρουμε όλες τις παρατηρήσεις και όπου έχουμε κάποιο
κενό ή έχουμε κάποια ερμηνεία η οποία δεν είναι σωστή να μπορέσουμε να το
διορθώσουμε.
Για τους συσσωρευτές που είπατε συγκεκριμένα κιόλας
προφανώς λέτε κάτι για τις νομοθετικές ρυθμίσεις, είπατε, νομίζω ότι δεν το
αναφέρουμε. Αναφέρουμε ότι δεν πρέπει να…
Μ. ΜΠΑΛΤΑΣ: Συγχωρέστε με αλλά πραγματικά η ερώτησή μου δεν ήταν σε
σας. Εσείς καταγράφετε ό,τι μπορέσατε να διασταυρώσετε απ’ τη διαδικασία.
Χρ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι μας κάνατε κάτι παρατηρήσεις και είπα ότι ό,τι
είναι θα το λάβουμε υπόψη μας.
Μ. ΜΠΑΛΤΑΣ: Στο μελετητή.
Χρ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Απαντάω εγώ γιατί ούτως ή άλλως αναφέρθηκε
κάπου το τέταρτο παραδοτέο.
Και θέλω να απαντήσω και στα ΑΕΚ, στον άλλο κύριο και να
πω, εκεί νομίζω ότι αναφέρατε για τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τα ΑΕΚ, θέλω
να πω ότι όπου έχουμε αναφέρει κάτι θα το διορθώσουμε, αν έχει αναφερθεί
κάτι και οτιδήποτε παρατήρηση έχετε θα πρέπει να μας την κάνετε, νομίζω
κάνατε και στη διαβούλευση…
κ. ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ: Όχι, δεν ήμουνα στη διαβούλευση γιατί ήμουνα σε
επαγγελματικό ταξίδι για να στήσω τις μονάδες που αναφέρεται μέσα στο
προσχεδιασμένο, στο παραδοτέο το δικό σας. Σε Άνδρο, Σίκινο και Αμοργό
και κάτω στη Νεάπολη και πετάχτηκα και μέχρι την Κέρκυρα που θα είναι η
επέκταση της εμβέλειας.

174

ΗΜΕΡΙΔΑ – 10/2/2014

Τι θέλω να πω; Ότι το πήρα τελευταία στιγμή χαμπάρι και
πραγματικά στεναχωρήθηκα. Θα περίμενα τουλάχιστον τα συστήματα, απ’ τη
στιγμή που είναι εγκεκριμένα και είναι φορείς και έχουνε κάποιο λόγο, έχουνε
καταθέσει επιχειρησιακά σχέδια, να σας βοηθήσουνε να κάνετε καλύτερα τη
δουλειά σας και να την κάνουμε όλοι τέλος πάντων καλύτερα.
Χρ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εντάξει, εμείς πάντως ό,τι πρόταση μας κάνετε θα το
λάβουμε υπόψη μας και θα το ενσωματώσουμε.
Χ. ΜΑΡΜΑΡΟΥ: Επίσης θα ήθελα να σας προσθέσω στις μελέτες που θέλετε
για τα έργα σε κάθε περιοχή να κάνετε τοξικολογικές - επιδημιολογικές μελέτες
πριν και κάθε δύο χρόνια για να δείτε την εξέλιξη και πόσο έχει επιβαρυνθεί η
περιοχή, διότι αν διαπιστώσουμε ότι επιβαρύνεται ως λογικοί άνθρωποι
τεχνοκράτες θα πρέπει να το βελτιώσουμε ή να το αποσύρουμε.
Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο δεν έχετε κάνει στη Φυλή 53
χρόνια. Νομίζετε ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση; Απαιτούμε να
κάνετε τοξικολογική - επιδημιολογική μελέτη στη Φυλή και στο Γραμματικό και
στην Κερατέα για την Αττική και στις άλλες περιοχές πριν και κούφια η ώρα
μετά, αλλά πρέπει να είναι προαπαιτούμενο των μελετών αυτών, διότι για να
δείτε…
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Συγνώμη, για τον εθνικό σχεδιασμό μιλάμε κύριέ μου. Αυτά
είναι άλλα πράγματα. Οι επιδημιολογικές μελέτες είναι άλλα πράγματα. Δεν
είναι αυτή τη στιγμή να τα κουβεντιάσουμε. Έχετε δίκιο σ’ αυτό που λέτε αλλά
δεν είναι αυτό το θέμα μας.
Χ. ΜΑΡΜΑΡΟΥ: Αυτά είναι άλλα πράγματα. Ωραία, ευχαριστούμε.
Αν. ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ: Θα ήθελα να πω την άποψή μου στον κ. Μπαλτά για τα
θέματα τα οποία έθεσε αφενός αναφορικά με την προσέγγιση της ποσότητας,
την εκτίμηση της ποσότητας των συσσωρευτών οι οποίοι διατίθενται στη
χώρα μας.
Για να προβούμε σ’ αυτή την προσέγγιση κοιτάξαμε σειρά
μελετών που έχουν γίνει και από άλλα κράτη μέλη για τον τρόπο με τον
οποίον προσεγγίζουν το θέμα, όπως επίσης απευθυνθήκαμε και σε
αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας μας οι οποίες για δικό τους λόγο και οι
οποίες ζήτησαν να μην γίνει αναφορά στο ποιες είναι προσέγγισαν την
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ποσότητα των αποβλήτων συσσωρευτών με τον τρόπο που θεωρούμε ότι
είναι ο πιο ρεαλιστικός.
Δηλαδή δεδομένου ότι η ΕΛΣΤΑΤ της οποίας ζητήσαμε στοιχεία
και έχουμε ζητήσει κατ’ επανάληψη δεν καταγράφει όλη την ποσότητα των
συσσωρευτών

που

διατίθεται

στην

ελληνική

αγορά,

πήραμε,

τα

κυκλοφορούντα όπως ξέρετε κ. Μπαλτά, πήραμε σήμερα παραμέτρων, όπως
τα κυκλοφορούντα δίτροχα, οχήματα, βαριά οχήματα κτλ., πήραμε το
στατιστικό μέρος μέσος όρος ζωής της μπαταρίας και με βάση αυτό βγάλαμε
αυτή την εκτίμηση. Αυτή η εκτίμηση είναι αν θυμάμαι καλά για το 2012 της
τάξης των 42 με 43 χιλιάδων τόνων αποβλήτων.
Αναφορικά τώρα με την υφιστάμενη κατάσταση και όπως
περιγράφεται στον εθνικό σχεδιασμό. Δεν μπορώ να θυμηθώ το κείμενο, η
αλήθεια είναι ότι το έχω κοιτάξει. Σίγουρα το γεγονός ότι μαζεύονταν 17
χιλιάδες τόνοι αυτό δεν μπορεί να μην αποτυπώνεται σε ένα σύνολο 42 - 43
χιλιάδων τόνων, περί αυτής της ποσότητας ομιλούμε, σημαίνει πράγματι ότι
κάτι δεν πάει καλά. Αυτή είναι η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.
Αναφορικά με τις θεσμικές παρεμβάσεις και τις αλλαγές που
πρέπει να γίνουν στην εναλλακτική διαχείριση, το είπα και στη δική μου
εισήγηση, θεωρώ κ. Μπαλτά ότι κάποιες απ’ τις προτάσεις σας είναι πάρα
πολύ ενδιαφέρουσες και ίσως έχουν να κάνουν με οριζόντια θέματα που
πρέπει να ρυθμίσουμε στη λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης, πράγμα
που σημαίνει όχι κατ’ ανάγκη αλλαγή της νομοθεσίας για τις μπαταρίες,
πιθανώς παρεμβάσεις στο ίδιο, σε αυτό καθεαυτό το θεσμικό πλαίσιο 2939
και 3854.
Είναι προτάσεις οι οποίες είμαι σίγουρη ότι θα εξεταστούν.
Αναφορικά με τα θέματα που έθεσε ο κ. Μουρκάκος, κ.
Μουρκάκο αποτυπώθηκε στον εθνικό σχεδιασμό αυτό το οποίο ακριβώς
είμαστε σε θέση να αποτυπώσουμε. Τα στοιχεία τα οποία είχαμε ήταν αυτά.
Δεν μπήκαν μέσα απόβλητα εκσκαφών, δεν τα ξέραμε, δεν ήμασταν σε θέση
να τα προσεγγίσουμε, αυτή τη στιγμή αυτή είναι η προσπάθειά μας.
Ο συγκεκριμένος κωδικός για τον οποίον μιλήσατε πράγματι και
εγώ έχω βρει ότι αυτός είναι, από κει και πέρα αναρωτιέμαι, κ. Μουρκάκο, τι
έχετε κατά νου; Δηλαδή έχετε κάποια πρόταση στο πλαίσιο του δικού σας
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συστήματος στο πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν αυτά τα υλικά; Έχει
ενδιαφέρον αυτό, θα το δούμε.
κ. ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ: Ναι, ναι, υπάρχει πρόταση σοβαρή.
Αν. ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ: Ωραία. Τέλος αναφορικά με τις μονάδες καταλαβαίνετε ότι
αυτή τη στιγμή πολλές περιοχές της χώρας είναι παντελώς ακάλυπτες από
υποδομές. Βάζοντας μία μονάδα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, εννοώντας
κοντά σε αστικά κέντρα, θα επιλύαμε εν μέρει και όχι εν τω συνόλω το θέμα
της διαχείρισης των ΑΕΚ της εν λόγω Ενότητας.
Από κει και πέρα όπως εσείς καλά γνωρίζετε υπάρχει και η
δυνατότητα χρήσης κινητών μονάδων για τις οποίες δεν υπάρχει έγκριση
περιβαλλοντικών όρων, υπάρχει έγκριση μέσω ΤΠΔ, μπορούν να πάρουν τη
δυνατότητα, έχουν τη δυνατότητα αυτή κάποιοι χώροι για τα οποία δεν
μιλήσαμε μέσα στον εθνικό σχεδιασμό.
Αν όμως έχετε μια άλλη προσέγγιση, είναι πάρα πολύ σημαντικό
αυτό που είπατε και το γνωρίζουμε όλοι, ήδη και απ’ τα δημόσια έργα μου
είπαν ότι αν εμάς μας πείτε να μεταφέρουμε π.χ. μπάζα, δεν σας λέω εγώ
χώματα, τα χώματα χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στο ίδιο το έργο
εφόσον πρόκειται και για οδοποιία, πάνω από 60 - 70 χιλιόμετρα δεν
μπορούμε να το κάνουμε. Είναι προφανές αυτό. Παρόλα αυτά καταλαβαίνετε
ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να
γεμίσει μουριές.
κ. ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ: Κύριε Αρφανάκου, εγώ έκανα την παρατήρηση γιατί αυτός
ο κωδικός είναι ανύπαρκτος και αποτελεί ένα τεράστιο ρεύμα. Να κάτσουμε να
το δούμε πώς θα είναι.
Αν. ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ: Πάντως πραγματικά θα το συζητήσουμε μαζί σας και αν
έχετε προτάσεις σας ευχαριστούμε γι’ αυτό.
κ. ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ: Με όλα τα συστήματα, όχι μαζί μου. Να μας κάνετε μια
πρόσκληση.
ΚΟΙΝΟ: Κυρία Αρφανάκου, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε ένα λεπτό; Κυρία
Αρφανάκου, εσείς προσωπικά έχετε δώσει ένα τεράστιο αγώνα σ’ αυτή την
υπόθεση. Πραγματικά με εντυπωσιάζετε, η διατύπωσή σας, κάτι γίνεται, το ότι
καταγράφονται μόνο 17 λέτε.
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Δεν θα ειπωθεί η αλήθεια που ξέρετε και εσείς ποτέ; Δηλαδή
τρεις Γενικοί Γραμματείς, ο κ. Ανδρεόπουλος, η κα Καραβασίλη που είναι
παρούσα, ο κ. Κουρουζίδης έχουν δώσει ρητές εντολές για τον έλεγχο αυτής
της διαδικασίας και θα φτάσουμε την αναγνώριση της υπάρχουσας
κατάστασης να λέμε πραγματικά καταγράψαμε 17 χιλιάδες τόνους, κάτι
γίνεται; Δηλαδή ποιος τρομοκρατεί πια αυτή την ιστορία; Ποιος τρομοκρατεί τη
διοίκηση και τα στελέχη της και την πολιτική;
Κάτι γίνεται πραγματικά αλλά είναι άλλο και πρέπει να το πούμε
επιτέλους διότι στο τέλος δεν γίνεται σοβαρή επικοινωνία, ειλικρινής
διαβούλευση. Κοιτάξτε τους περιβαλλοντικούς όρους για τα συνεργεία. Εκτός
θέματος. Η υπόδειξη της νομοθεσίας πρέπει να τηρείται. Σημαίνει ότι ο
συντάκτης των περιβαλλοντικών όρων δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει στην αγορά ή
φοβήθηκε να ρυθμίσει περιβαλλοντικούς όρους ενάντια σε συμφέροντα και
κυκλώματα. Εσείς το ξέρετε καλά.
ΚΟΙΝΟ: Και μία παρατήρηση κα Αρφανάκου. Είπατε ότι η Στατιστική
Υπηρεσία δεν καταγράφει όλες τις ποσότητες. Η Στατιστική Υπηρεσία και το
2012 έχει καταγράψει 22 χιλιάδες τόνους και εσείς μιλάτε για 43. Είναι λίγο
προκλητικό. 100% να πέφτει έξω η Στατιστική Υπηρεσία.
Αν. ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ: Επιτρέψτε μου κ. Πρόεδρε, βεβαίως ή από τη μία θα
ισχυριζόμαστε ότι γίνεται το 14% ανακύκλωση, επομένως θα δεχόμαστε
αληθή τα στοιχεία τα οποία δίνει το Υπουργείο ή θα λέμε ότι είναι 22 χιλιάδες
τόνοι τα απόβλητα, επομένως η ανακύκλωση επιτυγχάνεται σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι λέμε.
Το ότι αποτυπώσαμε ότι αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα μας
και αυτή είναι η ανακύκλωση, όπου πραγματικά μας ρίχνει τα ποσοστά,
καταλαβαίνετε…
ΚΟΙΝΟ: Οι 17 χιλιάδες τόνοι αφορούνε προηγούμενα έτη που ήταν 35
χιλιάδες τόνοι βάσει Στατιστικής Υπηρεσίας. Μην μπερδευόμαστε. Εγώ
ανέφερα ένα…
Αν. ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ: Από κει και πέρα, κ. Μπαλτά, επειδή ακριβώς ξέρετε τον
αγώνα των Υπηρεσιών και των στελεχών των Υπηρεσιών, όλων των
Υπηρεσιών… Ωραία, ξέρετε πολύ περισσότερα πράγματα απ’ μένα. Δεν ξέρω
ακριβώς πώς το θέτετε, δεν θυμάμαι σας είπα το κείμενο αυτή τη στιγμή
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ακριβώς τι λέει, παρά το γεγονός αυτό είναι γνωστό τοις πάσι και αυτό δεν
σημαίνει, ένα γεγονός καταγράφεται, δεν περνούσαν κάτω από νόμιμη
διαχείριση με μια σημαντική ποσότητα μπαταριών, οι οποίες ενδεχομένως
κατέληγαν στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης χωρίς τη νόμιμη διαδικασία και
χωρίς τα έντυπα αναγνώρισης. Αυτό δεν λέτε κ. Μπαλτά; Λοιπόν περί αυτού
πρόκειται. Δεν έχουμε πρόβλημα να το αποτυπώσουμε.
Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ: Σχετικά με το ερώτημα που τέθηκε για την εισαγωγή
κομπόστ,

εισαγωγή

κομπόστ

στην

Ελλάδα

γίνεται

αλλά

μόνο

σε

τυποποιημένο. Δηλαδή δεν έχουμε φαινόμενα να έρχεται χύμα σε φορτηγά και
να μπαίνει στη γεωργία γιατί το θέμα, όταν κουβεντιάζουμε τώρα εδώ, δεν
ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό, για την εφαρμογή του κομπόστ στη γεωργία
μιλάμε ότι θα φεύγει από τον τόπο παραγωγής του με φορτηγά και θα μπαίνει
απευθείας στα χωράφια. Δεν μιλάμε για τυποποίηση. Έτσι; Λοιπόν μόνο
τυποποιημένο κομπόστ έρχεται.
Τώρα για την οργανική ουσία που χρειάζονται τα ελληνικά
εδάφη. Τα ελληνικά εδάφη είναι πολύ φτωχά σε οργανική ουσία, συνήθως
είναι στο 0.5 - 0.6%, όταν έχει αποδειχθεί με πειραματικά δεδομένα ότι αν την
αυξήσουμε στο 1,5 με 2% έχουμε εκτόξευση της παραγωγής.
Ορίστε; Ενάμισι έως δύο τοις εκατό τότε έχουμε εκτόξευση της
παραγωγής. Εάν εννοείτε στο πόσο μπορούμε να το φτάσουμε μπορούμε να
το φτάσουμε στο 5, θεωρώ ότι δεν είναι το επιθυμητό να φτάσουμε μέχρι το 5
όμως.
Πάντως εάν χρησιμοποιηθεί κομπόστ ή επεξεργασμένη ιλύς που
αποτελείται, μιλάμε για επεξεργασμένη ύλη μόνο από αστικά απόβλητα και
κομπόστ που παράγεται μόνο από κτηνοτροφικά απόβλητα ή από πράσινα
απόβλητα, τότε μπορούμε πραγματικά το σύνολο αυτού του κομπόστ να το
αξιοποιούμε σε γεωργία χωρίς ποτέ να κορεστούν τα ελληνικά εδάφη και στο
διηνεκές να χρησιμοποιούμε αυτό.
Γι’ αυτό και είπα όταν μίλησα ότι δεν πρέπει να δεχθούμε να
έρθουν από το εξωτερικό απόβλητα για την γεωργία.
Τώρα σχετικά με το ερώτημα που είχε θέσει η κα από την
Οιχαλία που είχε πει αν ελέγχεται η υδατοπερατότητα, πραγματικά όταν
χωροθετείται χώρος υγειονομικής ταφής υπάρχει ένα θέμα γεωλογικό. Στην
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Ελλάδα οι καυστικοί ασβεστόλιθοι είναι ένα πολύ συνηθισμένο πέτρωμα και η
υδατοπερατότητα είναι πολύ μεγάλη, όμως εγώ είμαι γεωπόνος, ένας
γεωλόγος είναι καταλληλότερος νομίζω να εξετάσει μία περιοχή στην οποία
εγκαθίσταται χώρος υγειονομικής ταφής αν είναι κατάλληλη.
Χ. ΜΑΡΜΑΡΟΥ: Συγνώμη περιμένω μια απάντηση γιατί όταν βγάζουμε
περιβαλλοντικές μελέτες ταυτόχρονα δίνουμε και αντισταθμιστικά οφέλη στις
περιοχές. Παρακαλώ πολύ όποιος έχει γνώση να απαντήσει.
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Ούτε εγώ πήρα απάντηση.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Πρέπει κατ’ ανάγκη να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί έχει
φτάσει έξι παρά τέταρτο. Σε 20 λεπτά επιστρέφουμε.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ι. ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Λοιπόν συνεχίζουμε. Το φαγητό των 2.30 πήγε στις 6, ήτανε
μία ευχάριστη έκπληξη αυτό, το γεγονός όμως ότι υπάρχει ακόμα αρκετός
κόσμος εδώ δείχνει και το ενδιαφέρον για το αντικείμενο που συζητάμε. Αυτό
είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και ενθαρρυντικό για να συνεχίσουμε.
Λοιπόν στον τρίτο κύκλο που αφορά τις απόψεις κλαδικών και
κοινωνικών εταίρων ο πρώτος εισηγητής είναι ο κ. Αντώνης Μαυρόπουλος,
εκπροσωπεί την International Solid Waste Management Association, την
γνωστή ΙΣΒΑ και ο τίτλος της εισήγησής του είναι «Εθνικό Σχέδιο και
Ευρωπαϊκές Τάσεις: μαθήματα από το μέλλον». Παρακαλώ αυστηρά να
τηρούμε το δεκάλεπτο γιατί η ώρα είναι προχωρημένη.
Αντ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. Να σας ευχαριστήσω θερμά
για την υπομονή σας να μείνετε μέχρι τέτοια ώρα. Είναι εύκολο να βάζουμε τις
παρουσιάσεις από δω;
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Λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά που μείνατε, να ζητήσω
επίσης θερμά συγνώμη γιατί λόγω της προχωρημένης ώρας μετά αμέσως
πρέπει να φύγω, θα προσπαθήσω γρήγορα να πω μερικά πράγματα και
ελπίζω να φανώ χρήσιμος.
Η

πρώτη

μου

παρατήρηση

είναι

πολύ

πρακτική

αλλά

ταυτοχρόνως και ουσιαστική. Συζητάμε για τον εθνικό σχεδιασμό την ίδια
στιγμή που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν δημοπρατηθεί εγκαταστάσεις
δυναμικότητας δύο εκατομμυρίων τόνων, χωρίς καμία συζήτηση γύρω απ’
αυτό και μάλιστα έχουν δημοπρατηθεί όλες με την μέθοδο των ΣΔΙΤ.
Δημοπρατούμε λοιπόν περίπου το 40% δυναμικότητας της
χώρας σε απορρίμματα, όπως είδα απ’ τα στοιχεία υπάρχει ένας
προϋπολογισμός επενδύσεων της τάξης του ενός δις, στην πιο δύσκολη
περίοδο για τη χώρα, χωρίς τραπεζικό τομέα και με τις εταιρείες σε τραγική
κατάσταση οικονομική, χωρίς να προϋπάρχει και μια συγκεκριμένη γραπτή
ρητή απόφαση ότι μόνο έτσι γίνονται έργα, όπως κυκλοφορεί, και ενώ δεν έχει
γίνει καμιά συζήτηση γι’ αυτό πάμε και κάνουμε εθνικό σχεδιασμό.
Τι εννοώ; Δεν εννοώ ότι δεν έπρεπε να κάνουμε εθνικό
σχεδιασμό. Εννοώ ότι στον εθνικό σχεδιασμό πρέπει να πάρουμε δύο
σενάρια. Το ένα είναι το αισιόδοξο: να γίνουν τα ΣΔΙΤ. Το άλλο είναι το
απαισιόδοξο ή κατά πολλούς το ρεαλιστικό: να γίνει το 1/3 ή το 1/4 ή το 1/5
απ’ αυτά. Αν και όταν γίνουν.
Για μένα αυτό είναι το πρώτο. Θα έπρεπε στον εθνικό
σχεδιασμό μέσα να μην θεωρείται δεδομένο ότι αυτά τα έργα έχουν
δρομολογηθεί και πάμε να δούμε τι είναι τα υπόλοιπα, αλλά να εξεταστεί
σοβαρά η πιθανότητα ότι κάποια απ’ αυτά δεν θα γίνουν.
Τώρα θέλω να σας μιλήσω λίγο για μερικά ευρωπαϊκά
παραδείγματα με έμφαση την Ολλανδία, να μιλήσω λίγο για το ΓΚΡΙΝ ΦΕΣ
ΟΠΕΡΕΪΣΙΟΝ γιατί μπορεί συμπεράσματα να βγάλουμε απ’ αυτό και να
κλείσω με μερικά συμπεράσματα και έτσι να τα πάω λίγο γρήγορα, επιτρέψτε
μου.
Λοιπόν αν ρίξουμε μια ματιά στην Ολλανδία, η Ολλανδία έχει 13
μονάδες waste to energy. Η δυναμικότητά της μεταξύ του ’90 και του 2004
αυξήθηκε από 5 ως 7,5 εκατομμύρια τόνους. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν με
181

ΗΜΕΡΙΔΑ – 10/2/2014

6,5 εκατομμύρια τόνους, άρα έχουν περίσσια δυναμικότητα 1 εκατομμύριο
τόνους και προβλέπονται από μια μελέτη που έκανε πρόσφατα η Ρόλα
Μπέργκερ δύο σενάρια.
Ένα σενάριο: η Ολλανδία ανακάμπτει απ’ την κρίση και ανακτά
ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 1,5 - 2% το χρόνο. Δεύτερο σενάριο: η
Ολλανδία δεν ανακάμπτει απ’ την κρίση και συνεχίζει με αναιμικούς ρυθμούς
ανάπτυξης η ύφεση.
Ποιο είναι το θέμα τώρα; Ότι και στα δύο σενάρια, στο σενάριο
της ανάπτυξης η περίσσια δυναμικότητα που είχε σε waste to energy θα
φτάσει τα 2,5 εκατομμύρια τόνους το 2020. Στο σενάριο της ύφεσης θα φτάσει
το 2018.
Επομένως μια τράπεζα απ’ αυτές που συμμετέχουν στα ΣΔΙΤ
για τους δικούς της λόγους κάνει μια μοντελοποίηση και λέει: κύριοι, είτε με
ανάπτυξη, είτε με ύφεση στην Ολλανδία θα έχουμε υπερδυναμικότητα και θα
πρέπει να εισάγουμε σκουπίδια ή να κλείσουμε μονάδες. Αυτό σαν
μάνατζμεντ είναι εύκολο και πρακτικό, σαν διαχείριση συμβάσεων είναι πάρα
πολύ δύσκολο. Ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουνε ΣΔΙΤ.
Τώρα η Ολλανδία φέτος μόνο, όταν λέω φέτος εννοώ το 2013,
εισήγαγε περίπου 1 εκατομμύριο τόνους δευτερογενές καύσιμο πληρώνοντας
γι’ αυτό από τη Μεγάλη Βρετανία. Επομένως από την Ολλανδία ένα θέμα που
μπορούμε να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι το βερκαπάσιτι δεν είναι
κάτι περαστικό. Δεν είναι κάτι που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σχετίζεται
με την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που είναι μόνιμη τάση στις
χώρες που η ανακύκλωση δουλεύει χρόνια και πρέπει υποχρεωτικά να το
λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας όταν διαστασιολογούμε.
Αυτός μάλιστα είναι και όρος για να μην έχουμε άλλου είδους
προβλήματα και θα σας πω τι είδους προβλήματα μπορεί να έχομε. Εάν για
παράδειγμα όπως έχουμε κάνει στην Ελλάδα δημοπρατούμε συμβάσεις ΣΔΙΤ
25 χρόνων με τη διαλογή στην πηγή απέξω εκ των πραγμάτων δημιουργούμε
σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη της αγοράς ανακύκλωσης, διότι δεσμεύουμε
συμβατικά ποσότητες και ανοίγουμε έναν ανταγωνισμό ο οποίος θα είναι μάχη
χαρακωμάτων.
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Δείτε για παράδειγμα τη μεγαλύτερη αγορά ΣΔΙΤ στον κόσμο
στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί ή κάνουνε ΣΔΙΤ που έχουνε μέσα και τη διαλογή
στην πηγή, οπότε δεν υπάρχει ανταγωνισμός με τους επόμενους, ή δεν κάνει
ΣΔΙΤ. Αυτό λοιπόν είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά
μας.
Τώρα αυτό είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει κάποια στοιχεία
από ευρωπαϊκές χώρες και είναι του 2011 από μία μελέτη της Μακίνσι, το
διάγραμμα δείχνει σε ποια φάση βρίσκονται οι διάφορες αγορές.
Επειδή από το 2011 μέχρι το ’13 δεν έχουν γίνει πολλά στην
Ελλάδα, η Ελλάδα παραμένει στο ίδιο σημείο, περίπου εδώ, βλέπετε όμως ότι
όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές είναι στη φάση ωριμότητας με πολύ
υψηλά περιβαλλοντικά στάνταρ τα οποία όμως σημαίνουνε ότι δεν υπάρχει
προοπτική ανάπτυξης παραπάνω στο επίπεδο των υποδομών.
Πρόκειται για μια αγορά η οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
μπαίνει σε φθίνουσα πορεία. Γιατί; Γιατί την ίδια ώρα έχουμε μια αγορά σε
άνοδο. Μια αγορά που μέχρι το 2020 σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία
θα μειώσει 72 δισεκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το
κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, θα δώσει 42 δις ευρώ νέο κύκλο εργασιών
με νέες εταιρείες και 400 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και αυτή είναι η αγορά της
επαναχρησιμοποίησης, των επισκευαστικών αλυσίδων και των πάνω από την
ανακύκλωση επιλογών της ιεραρχίας.
Αυτό είναι από μια μελέτη της Κομισιόν το 2011. Είναι η
επιθυμία των καταναλωτών να χρησιμοποιήσουνε δεύτερο χέρι ηλεκτρονικές
συσκευές. Αυτό που θα δείτε είναι ότι η επιθυμία ανάλογα τη χώρα κυμαίνεται
από 55 μέχρι 24%, όταν την προηγούμενη διετία στην ίδια έρευνα της
Κομισιόν η μεγαλύτερη χώρα είχε 18.
Η επίδραση της κρίσης στη δυνατότητα να πάμε σε δεύτερο χέρι
προϊόντα και επαναχρησιμοποίηση είναι εμφανής. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα
το 2011 δεν ήμασταν και πολύ καλά γιατί ακόμα είμαστε σε κατάσταση ότι θα
δούμε τι θα γίνει, θα την ξεπεράσουμε την κρίση, είμαι βέβαιος ότι αν θα
μετράγαμε θα ήμασταν στις πρώτες θέσεις τώρα.
Αυτή η αγορά έρχεται μόνο που έτσι όπως έρχεται εμείς στην
Ελλάδα δεν είμαστε προετοιμασμένοι να την υποδεχθούμε και η Ευρωπαϊκή
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Ένωση ακόμα δεν την έχει πάρει στα σοβαρά γιατί αν πρέπει κάποιος να
πάρει στα σοβαρά την αγορά της επισκευής, της επαναχρησιμοποίησης και
της μείωσης, τότε πρέπει να δει πολιτικές που ευνοούν το εργατικό κόστος σε
βάρος του κόστους εισαγωγών και εξαγωγών, τότε πρέπει να δει πολιτικές
που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής και το
πού είναι κατανεμημένο το εργατικό προσωπικό που μπορεί να κάνει
επισκευές, τότε πρέπει να δει ειδικά κίνητρα που σχετίζονται με το φόρο
προστιθέμενης αξίας και όχι μόνο για να πριμοδοτήσει την επισκευή.
Και όπως καταλαβαίνετε ότι είναι μια αλλαγή σοβαρή η οποία
ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της διαχείρισης απορριμμάτων για το οποίο είναι
το θέμα μας σήμερα.
Τώρα με αυτή την ευκαιρία το δεύτερο θέμα που θέλω να πω,
ξέρετε όλοι πολύ καλά το θέμα διαχείριση και ιεραρχία στερεών αποβλήτων.
Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Αν δούμε την κατάσταση συνολικά έχουμε ένα
πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι ότι συνήθως ξεχνάμε τα δύο ανώτερα
στάδια και έτσι στην πράξη καλλιεργούμε στον κόσμο την εικόνα ότι αν
ανακυκλώνεις κάνεις το καλύτερο δυνατό.
Κοιτάξτε τώρα, πρέπει να το δούμε λίγο πιο ιστορικά. Όσο καιρό
κάναμε μόνο χώρους ταφής εκ των πραγμάτων κάθε φορά που πηγαίναμε να
κάνουμε μια μονάδα επεξεργασίας λέγαμε: έχει πιο μεγάλο κόστος, είναι
δύσκολο, δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε κλπ.
Μετά περνάμε στη φάση της επεξεργασίας και αρχίζουμε και
λέμε: επεξεργασία τώρα και όταν λέει ο άλλος για ανακύκλωση λέμε: μα η
ανακύκλωση είναι πιο δύσκολη, δεν ανταποκρίνεται ο κόσμος, κοστίζει πολύ
κλπ. Όταν φτάνουμε στην ανακύκλωση όμως τα άλλα επιχειρήματα
τελειώνουν.
Ξέρετε γιατί; Τα άλλα επιχειρήματα τελειώνουνε γιατί η
ανακύκλωση είναι το βολικό σημείο ισορροπίας του συστήματος. Δεν
χρειάζεται να αλλάξει ο άλλος καταναλωτικές συνήθειες, δεν χρειάζεται να
δούμε το θέμα στο πώς παράγονται τα προϊόντα και αν είναι ντιζάϊν φορ
ντισασέμπλι, αν είναι για επαναχρησιμοποίηση, αρκεί ο καταναλωτής με την
ίδια ακριβώς συμπεριφορά να πάει και να ανακυκλώσει.
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Όμως αυτό πια δεν είναι αρκετό. Επομένως μπαίνουμε σε μια
περίοδο που εκ των πραγμάτων αν θέλουμε να είμαστε λίγο φόργοου τσίκινγκ
πρέπει να ξανασκεφτούμε το ρόλο της ανακύκλωσης στο σχεδιασμό των
συστημάτων

διαχείρισης

απορριμμάτων

και

σαν

ούτε

ότι

κριτήριο

της

αποτελεσματικότητάς τους.
Δεν

λέω

ούτε

ότι

τέλειωσε,

πρέπει

να

την

εγκαταλείψουμε, όμως είναι καιρός να την αντιμετωπίσουμε στη θέση που
είναι, δηλαδή τρίτη στην ιεραρχία διαχείρισης.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση μας βοηθάει πάρα πολύ η Κίνα. Η Κίνα
που

μέχρι

σήμερα

απορροφούσε

τη

συντριπτική

πλειοψηφία

των

ανακυκλώσιμων προγραμμάτων στην Ευρώπη ευτυχώς ή δυστυχώς απ’ το
Φεβρουάριο του ’13 ξεκίνησε το ΓΚΡΙΝ ΦΕΝ ΟΠΕΡΕΪΣΙΟΝ. Τι λέει το ΓΚΡΙΝ
ΦΕΝ ΟΠΕΡΕΪΣΙΟΝ πρακτικά; Δεν παίρνω ούτε μία παρτίδα πλαστικά από
την Ευρώπη ή από οπουδήποτε αλλού με πάνω από 1% ακάθαρτο που μέχρι
τώρα έπαιρναν τα πάντα, μας λέγανε ότι κάνουμε ανακύκλωση, τα καίγανε
στις αυλές, αλλά εμείς δείχναμε ωραία ρισάϊτ ινκρέϊτ στην Ευρώπη, γιατί αυτό
γινότανε.
Τι αποτέλεσμα έχει αυτό; Πρώτον: έχει κόψει μέχρι σήμερα 337
φορτία αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν επιστραφεί στην Ευρώπη 800
χιλιάδες τόνοι ανακυκλώσιμα πλαστικά. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών που
επιστρέφονται είναι πλαστικά από μαρτίρια ρικάβελι φασίλιτις.
Εκ των πραγμάτων αυτό πρέπει να μας κάνει να ξανασκεφτούμε
τη σκοπιμότητα της μηχανικής διαλογής, ειδικά για τα πλαστικά, και έχει ήδη
δρομολογήσει σκέψεις σε πολλά επίπεδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στην Μεγάλη Βρετανία που το αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα πολύ και στην
Ολλανδία γιατί είναι brokers πολύ, έχει δρομολογήσει σκέψεις του τύπου:
μήπως πρέπει η ανακύκλωση όταν λέμε να γίνεται μόνο με διαλογή στην
πηγή για να έχουμε την καθαρότητα;
Αυτό δεν ξέρω αν θα περπατήσει πάντως σίγουρα είναι κάτι που
θα το βρούμε μπροστά για πολύ καιρό τα επόμενα χρόνια. Ξέρω ότι οι πιο
προχωρημένοι προβληματισμοί είναι στη Μεγάλη Βρετανία, ξέρω επίσης ότι
είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε και εδώ και να μην το ξεπερνάμε έτσι
γρήγορα και εύκολα.
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Θέλω να κλείσω με ορισμένα ερωτήματα. Ερώτημα πρώτον:
μπορούμε να σκεφτούμε το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων
χωρίς την Κίνα; Μπορούμε να δούμε αν δεν υπήρχε η Κίνα τι θα τα κάναμε
όλα αυτά τα ανακυκλώσιμα που σήμερα στην μεγάλη πλειοψηφία πάνε εκεί;
Ποια είναι η βιωσιμότητα του συστήματος σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, όχι μόνο εθνικό; Και να μην μπορούμε είμαστε αναγκασμένοι γιατί
από ό,τι φαίνεται η Κίνα έχει επιλέξει να αναπτύξει την εσωτερική της αγορά
με υψηλά στάνταρτ και άρα δεν θέλει πια να εξαρτάται τόσο πολύ από
εισαγωγές.
Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω, θέλω να κλείσω μ’ αυτό, θέλω
να σας πω μόνο ότι υπάρχει ένα θέμα προφανώς ποιότητας, δηλαδή όσο πιο
πολύ ανακυκλώνουμε τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι το θέμα δεν
είναι πόσα πολλά ανακυκλώσιμα αλλά πόσα πολλά και πόσο καθαρά και ότι
αν δεν είναι καθαρά δεν μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε και να βρούμε νέες
χρήσεις και πολλές φορές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από το
σκάρτο προϊόν που δεν έχει ιχνηλασία πριν είναι μεγαλύτερα απ’ τα
προβλήματα που έχουμε από την απλή ανακύκλωση.
Επομένως το ερώτημά μου το κεντρικό είναι: μήπως πρέπει η
ανακύκλωση να πάψει να είναι τόσο κεντρικό κριτήριο στο σχεδιασμό και την
αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης;
Μήπως η μεγάλη έμφαση στην ανακύκλωση εμποδίζει την
έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση και τις επισκευαστικές αλυσίδες; Και
μήπως σε τελική ανάλυση τώρα που έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που
έχουμε στην Ελλάδα στην ανακύκλωση πρέπει να το δούμε το θέμα μια και
καλή με αυτό που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο φαίνεται ότι έρχεται σε όλη
την Ευρώπη;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε και εμείς τον κ. Μαυρόπουλο. Κρατάμε απ’
αυτά που είπε ότι η ανακύκλωση πρέπει να πάρει τη θέση της στην ιεραρχία
και να μην την θεωρούμε πρώτη προτεραιότητα και επίσης το δεύτερο ότι
σημασία δεν έχει μόνο πόσα ανακυκλώσιμα προϊόντα αλλά πόσο καθαρά
είναι τα ανακυκλώσιμα προϊόντα.
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Δεύτερος εισηγητής μας στον παρόντα κύκλο είναι ο κ. Δαμιανός
Μπούρκας,

εκπροσωπεί

την

Ελληνική

Εταιρεία

Διαχείρισης

Στερεών

Αποβλήτων και θα μας πει τις απόψεις του Επιστημονικού αυτού φορέα για το
Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και για το ΕΣΔΑ.
Δ. ΜΠΟΥΡΚΑΣ: Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Προέδρου και του
Δ.Σ. της ΕΕΔΣΑ ως Γενικός Γραμματέας θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν
το ΥΠΕΚΑ για τη σημερινή πρόσκληση στην ημερίδα.
Πριν αναλύσω τις επιμέρους πτυχές του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Απορριμμάτων αλλά και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης θα
ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα: με αφορμή την οικονομική κρίση που
βιώνει η χώρα αλλά και τις νέες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
η

ουσιαστική

επαναπροσέγγιση

του

υφιστάμενου

ΕΣΔΑ

τόσο

από

περιβαλλοντικής όσο και από αναπτυξιακής και κοινωνικής άποψης.
Ο νέος ΕΣΔΑ προσπαθεί πράγματι να κάνει βήματα προόδου
στον περιβαλλοντικό τομέα αλλά δεν φαίνεται να ενσωματώνεται επαρκώς
στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, τουλάχιστον με ορίζοντα το 2020,
όπου είναι και η περίοδος της νέας προγραμματικής περιόδου.
Οι
αντιμετωπίζονται

αδυναμίες
όπως

θα

υλοποίησης

του

απαιτούνταν

σε

υφιστάμενου
μια

σειρά

ΕΣΔΑ

δεν

παράλληλων

παρεμβάσεων, όπως όσο αφορά στο θέμα της αδειοδότησης ή στο θέμα του
χρόνου υλοποίησης των απαιτούμενων έργων.
Επίσης η ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών που μέσα
από τη συμμετοχή τους όχι στο κόστος μόνο αλλά και στα οφέλη της
ολοκληρωμένης διαχείρισης δεν έχει ληφθεί υπόψη, κάτι που καθιστά την
κοινωνική αποδοχή ως ζητούμενο και όχι ως δεδομένο όπως θα έπρεπε.
Και έτσι μ’ αυτές τις λίγες εισαγωγικές σκέψεις θα ήθελα να
προχωρήσω σε επιμέρους πτυχές του θέματος τα οποία αφορούνε τα κείμενα
εργασιών επί των κείμενων μελετών που τέθηκαν σε διαβούλευση.
Η ΕΕΔΣΑ έχει αναρτήσει τόσο στην ιστοσελίδα της αλλά και στο
ΥΠΕΚΑ τις απόψεις της για το θέμα του ΕΣΔΑ. Σαν γενικές παρατηρήσεις
καταρχήν θα θέλαμε να πούμε ότι ο ΕΣΔΑ έχει μελετηθεί για χρονικό διάστημα
έξι χρόνων, από το 2014 ως το 2020.
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Σύμφωνα με την ΚΥΑ 5910 του 2001 όμως οι περιφερειακοί
σχεδιασμοί διαχείρισης αποβλήτων οι οποίοι ουσιαστικά βασίζονται πάνω
στον ΕΣΔΑ σχεδιάζονται για περίοδο 20ετίας και τροποποιούνται εφόσον
αυτό απαιτηθεί.
Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω θεωρούμε ότι θα πρέπει να
επεκταθεί ο χρονικός ορίζοντας κατάρτισης του νέου ΕΣΔΑ σε χρονικό
ορίζοντα 20ετίας.
Μια άλλη πρόταση του ΕΣΔΑ είναι να αναλάβουμε, τουλάχιστον
αυτό καταλάβαμε εμείς από το κείμενο εργασίας, ότι οι νέα περιφερειακοί
ΦΟΣΔΑ θα αναλάβουν τη διαχείριση και την παρακολούθηση όλων των
αποβλήτων της Περιφέρειας. Αυτή η πρόταση η συγκεκριμένη θέλει νομίζουμε
ιδιαίτερα προσεκτική προσέγγιση και να εξεταστεί τόσο από πλευράς
νομοτεχνικής εφικτότητας αλλά ακόμα και αν γίνει αποδεκτή αυτή η
σκοπιμότητα θα πρέπει να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα εφαρμοστεί.
Πάμε στα αστικά απόβλητα, να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα,
θα πω τα κυριότερα σημεία τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να
διευκρινιστούνε ή να διαδοθούνε. Γενικά η ανάλυση και οι στόχοι καθώς και τα
μέτρα για τα αστικά στερεά απόβλητα για την ΕΕΔΣΑ κρίνονται σε γενικές
γραμμές ικανοποιητικά, καθώς σε γενικές γραμμές ενισχύεται σημαντικά τόσο
η επαναχρησιμοποίηση, όσο και η ανακύκλωση, όσο και οι δράσεις διαλογής
στην πηγή.
Θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει να ληφθεί η εθνική, η ποιοτική
σύσταση η οποία έχει ληφθεί και είναι ταυτόσημη για όλες τις περιφέρειες, θα
πρέπει να αλλάξει και να γίνει αντίστοιχος επιμερισμός, προκειμένου ο κάθε
ΠΕΣΒΑ να προβλέπει τις σωστές ποσότητες.
Επίσης το ίδιο συνιστάται να εφαρμοστεί και για την εκτίμηση
του ποσοστού υλικών συσκευασίας, το σύνολο έκαστης κατηγορίας υλικού.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναφερθεί σαφώς ο στόχος, το
ποσοστό δηλαδή στη διαλογή στην πηγή των βιοαπόβλητων που τίθεται για
κάθε Περιφέρεια. Για παράδειγμα στο Νότιο Αιγαίο αυτή τη στιγμή δεν
προβλέπεται καμία μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου, παρόλο που ήδη
μερικές έχουνε αδειοδοτηθεί και χρηματοδοτηθεί.

188

ΗΜΕΡΙΔΑ – 10/2/2014

Ο στόχος εκτροπής του βιοαποδομήσιμου από ταφή στη
νησιωτική χώρα επίσης δεν πρέπει να είναι μηδενικός. Θα πρέπει να
διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον θα επιτευχθεί η χωριστή συλλογή του
χαρτιού και του γυαλιού που ορθώς τίθεται σε εφαρμογή για όλη την Ελλάδα
από το 2020.
Θα πρέπει να προβλεφθούνε στους νέους διαγωνισμούς ίσως
με τη μορφή ΚΥΑ οι προδιαγραφές όχι μόνο για το CLO αλλά και για τα
βυτογενή καύσιμα τα οποία μετά από πρόταση της τσιμεντοβιομηχανίας θα
μπορούνε να αξιοποιηθούνε.
Υπάρχουν κάποιες άλλες παρατηρήσεις οι οποίες αφορούνε
κυρίως με την επικαιροποίηση των στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση,
γιατί έχουνε γίνει 3 - 4 ΜΕΑ οι οποίες έχουν ήδη δημοπρατηθεί και δεν έχουν
συμπεριληφθεί στο εθνικό σχέδιο, προφανώς επειδή κατά τον καιρό
κατάρτισης δεν είχαν αυτές προχωρήσει.
Όσο αφορά τις ιλύες θεωρούμε ότι οι στόχοι για την αξιοποίηση
αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την εκτροπή από την ταφή.
Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουνε οι απαραίτητες
επαναδιατυπώσεις στο σχέδιο του νόμου κυρίως στο θέμα των ορισμών και
κυρίως στο θέμα των στόχων.
Πολύ σύντομα θα πω ότι θα πρέπει το υπόλειμμα από μονάδες
αναερόβιας χώνευσης να μπορεί να διατεθεί σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ εφόσον έχει
καλυφθεί ο στόχος του ΡΟ1, θα πρέπει να επιτραπεί η ανάπλαση, η
αποκατάσταση του τοπίου να θεωρείται ανάκτηση εφόσον προκύπτουνε
οικολογικές βελτιώσεις και επιτρέπεται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς
όρους, να αφαιρεθεί η από κοινού διαχείριση της ιλύος με το προδιαλεγμένο
οργανικό, διότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αποχαρακτηρισμός αυτού
δεν επιτρέπεται και φυσικά θα πρέπει να γίνει ο καταμερισμός των ευθυνών
και ο ρόλος μεταξύ των ΔΕΥΑ, των ΦΟΣΔΑ και των ιδιωτών για την
αξιοποίηση της ιλύος.
Όσο αφορά τα βιομηχανικά θεωρούμε ότι είναι θετικά τα μέτρα
που προτείνονται για τη συνδιάθεση των μη επικινδύνων βιομηχανικών με
ΧΥΤΑ αστικών αποβλήτων, αφού εξαντληθούνε όλες οι δυνατότητες
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ανακύκλωσης, διότι πράγματι δίνει πολλές λύσεις τόσο στις μικρές
βιομηχανίες, αλλά και στις νησιωτικές περιοχές.
Δεν θα μπω σε ανάλυση των προτάσεων για να προλάβουμε,
αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να λάβει και το ΥΠΕΚΑ τις
πρωτοβουλίες ώστε σιγά-σιγά να δρομολογηθεί η χωροθέτηση ΧΥΤΑ
επικινδύνων κοντά σε βιομηχανικές ζώνες και περιοχές, ώστε να καταστεί
δυνατή και η διαχείρισή τους, των επικίνδυνων και των μη επικίνδυνων
βιομηχανικών αποβλήτων, με τρόπο ο οποίος να είναι οικονομικά βιώσιμος
για την βιομηχανία.
Όσο αφορά τα ζωικά υποπροϊόντα εδώ θεωρούμε ότι το
κεφάλαιο αυτό έχει προβλήματα, θα πρέπει να επανακαθοριστούνε τόσο οι
ορισμοί όσο και οι οδικοί ΕΚΑ οι οποίοι έχουνε χρησιμοποιηθεί, καθώς και θα
πρέπει να καθοριστούνε και οι αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ σε σχέση με το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Να

πάμε

στα

απόβλητα

ΟΚΟ.

Εδώ θεωρούμε

ότι

οι

προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι πράγματι καινοτόμες, θεωρούμε
όμως ότι θα πρέπει να είναι σαφές ποιοι είναι οι οργανισμοί οι οποίοι
εμπίπτουν στις ΟΚΟ, να υπάρχει δηλαδή μία λίστα και καθώς να καθιερωθεί
και η χωριστή συλλογή, δηλαδή στα τέσσερα ρεύματα και στους ΟΚΟ, γιατί
δεν νομίζουμε ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ή ότι δεν είναι τεχνοοικονομικά
αυτό εφικτό.
Για τα γεωργοκτηνοτροφικά εδώ θεωρούμε πάλι ότι έχουμε
πρόβλημα όπως και με τα ζωικά υποπροϊόντα, θα πρέπει δηλαδή να
αφαιρεθούν όλα τα ζωικά υποπροϊόντα απ’ αυτή την κατηγορία, τα οποία
καλύπτονται από ενιαίο τεχνικό πλαίσιο.
Και πάμε τέλος για τα ΑΕΚ, τουλάχιστον και για τα ΑΕΚ έχουμε
εκφράσει τις απόψεις μας. Εδώ θεωρούμε ότι ναι μεν έχει γίνει καλή δουλειά
στο θέμα των ΑΕΚ αλλά πάλι έχουμε προβλήματα με τους ορισμούς. Θα
πρέπει να αναφερθεί το ειδικό τέλος ταφής και για τα ΑΕΚ και ο τρόπος με τον
οποίον θα υπολογίζεται, να υπάρξει αναφορά για τα απόβλητα εκσκαφών και
να γίνει αναφορά και στο Νόμο 4030 2011 όπου προβλέπεται η εγκατάσταση
μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚ σε ανενεργά λατομεία ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας,
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όπου επιτρέπεται η απόθεση προϊόντων εκσκαφών από την κατασκευή
δημοσίων έργων κλπ.
Να πάω γρήγορα και στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης που και
γι’ αυτό η ΕΕΔΣΑ ετοιμάζει, δεν το έχει κοινοποιήσει ακόμα, τις θέσεις και τις
απόψεις της. Σε γενικές γραμμές θεωρούμε σαν παρατηρήσεις ότι θα πρέπει
να ενταχθούνε και άλλα ρεύματα ως προτεραιότητα κυρίως τα ΑΣΑ, ώστε να
επιτρέψουν και σε άλλα υπορεύματα, όπως π.χ. ρούχα και έπιπλα να
αποτελέσουνε μέτρα.
Θεωρούμε ότι οι τομείς προτεραιότητας θα πρέπει να μην
επικεντρώνονται

μόνο

σε

ρεύματα

αποβλήτων αλλά

και

σε

τομείς

δραστηριότητας όπως ο δημόσιος τομέας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα
σχολεία, οι επιχειρήσεις, τα δημόσια έργα, ώστε τόσο οι στόχοι και τα μέτρα
να είναι εξειδικευμένα και να μπορούμε να τα μετρήσουμε.
Να προωθηθούνε κανονικά εργαλεία όπως πέας γιου θρόου ή
χρέωση της πλαστικής σακούλας, να προωθηθούνε συνέργειες διαφόρων
παραγωγών ή αρμοδίων, π.χ. συνέργειες μεταξύ της βιομηχανίας και των
ΦΟΣΔΑ, να συστηματικοποιηθούνε τα προγράμματα πρόληψης, αυτά τα
οποία ήδη έχουνε τρέξει αποσπασματικά για να αξιοποιηθούνε τα
αποτελέσματά τους, καθώς και να προωθηθεί η καινοτομία, π.χ. ο
βιομηχανικός σχεδιασμός ο οποίος συγκλίνει στην πρόληψη.
Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η ΕΕΔΣΑ έχει ενεργοποιήσει
τα μέλη της ώστε να συμβάλλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των τελικών
σχεδίων τόσο του ΕΣΔΑ όσο και για την Πρόληψη, καταθέτει συγκεκριμένες
προτάσεις και είναι στη διάθεση του ΥΠΕΚΑ για οποιαδήποτε επιστημονική
υποστήριξη ζητηθεί. Ευχαριστώ πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε και εμείς τον κ. Μπούρκα. Σταχυολογώ
μερικές απ’ τις προτάσεις που είπε. Το ΕΣΔΑ να είναι με χρονικό ορίζοντα
20ετία, να ληφθεί υπόψη η ποιοτική σύσταση ανά Περιφέρεια προκειμένου να
μπούνε οι επιμέρους στόχοι, να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές της
Τσιμεντοβιομηχανίας για τα δευτερογενή καύσιμα, να γίνει διαχωρισμός
ρόλων για την διαχείριση της ιλύος, οι ΧΥΤΕΑ θα πρέπει να χωροθετούνται
κοντά στις βιομηχανικές μονάδες και να γίνει συστηματοποίηση των διαφόρων
υπαρχόντων προγραμμάτων πρόληψης.
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Ο επόμενος εισηγητής μας είναι ο κ. Γιώργος Ηλιόπουλος,
εκπροσωπεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και θα μας πει τις απόψεις του
φορέα αυτού.
Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι,
σήμερα είναι φυσικά, υπό κανονικές συνθήκες θα ήτανε μια πολύ σημαντική
ημέρα τόσο για την χώρα όσο για το περιβάλλον, για τους πολίτες και για το
Υπουργείο, καθώς μετά από πάρα-πάρα πολλά χρόνια ανακοινώσεων,
προθέσεων, επιτέλους βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Εθνικός
Σχεδιασμός και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης.
Αν ανατρέξουμε πόσα χρόνια έχουν γίνει ανακοινώσεις από
Υπουργούς θα δούμε ότι είναι τουλάχιστον δύο χρόνια και ευτυχώς σήμερα
βρισκόμαστε επί μιας κατάστασης να βρισκόμαστε να κουβεντιάζουμε ένα
σχέδιο για να δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε.
Όμως θέλει τεράστια προσοχή να μην αποκόπτουμε το
οποιοδήποτε σχέδιο το οποίο κάνουμε με βάση τις σημερινές και μελλοντικές
προβλέψεις, μίλησε και ο Αντώνης ο Μαυρόπουλος πριν και σε διεθνές
επίπεδο αλλά εγώ θα επεσήμαινα ειδικότερα στο ελληνικό επίπεδο, στην
ελληνική οικονομία, στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική διάρθρωση της
αγοράς, στους Έλληνες τεχνικούς, επιστήμονες, περιβαλλοντολόγους, στους
Έλληνες πολίτες, οι οποίοι καλούνται μέσα από πολλά βάρη που έχουν
σηκώσει και δυστυχώς δεν είναι εύκολο να διαγνώσει κανείς πότε θα
απαλλαγούν απ’ αυτά να γίνουνε κοινωνοί ενός νέου μοντέλου που αφορά
την προστασία του περιβάλλοντος όσον αφορά τα στερεά απόβλητα.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο, επειδή οφείλει να δει ολοκληρωμένα
το θέμα και όχι υπό τη μία διάστασή του που είναι εξαιρετική σημαντική, έχει
ήδη ξεκινήσει σειρά εκδηλώσεων με τελευταία που έγινε πριν ενάμισι μήνα.
Είχανε κληθεί και όλα τα στελέχη του Υπουργείου και είχαν ανταποκριθεί, που
να μπορέσει να κάνει διαβούλευση πλέον επί ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος που θα αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις νέες συνθήκες της
χώρας, με πυλώνα το περιβάλλον και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Και πολύ σύντομα βάσει όλων των απόψεων που έχουνε
συζητηθεί στα τραπέζια που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο πριν ένα -
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δύο μήνες περίπου θα είμαστε σε θέση μ’ αυτούς τους φορείς να κάνουμε και
κοινές ανακοινώσεις.
Στο πλαίσιο όμως της σημερινής ημερίδας θα αναπτύξουμε
κάποιες βασικές αρχές που θεωρούμε ότι έχουν βρει ήδη σύμφωνο το σύνολο
των φορέων που μαζευτήκαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο γι’ αυτό το θέμα, για
να ξέρουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα πραγματικά κοινωνικά,
περιβαλλοντικά, οικονομικά βιώσιμο εθνικό σχεδιασμό.
Πριν αναπτύξω αυτές τις αρχές με τις οποίες θα κλείσω κιόλας
θα ήθελα με ένα παράδειγμα να αναδείξουμε τις στρεβλώσεις που έχει το
σημερινό σύστημα που αν δεν θεραπευθούν δεν πρόκειται να προχωρήσει
κανένας νέος εθνικός σχεδιασμός, κανένα πρόγραμμα πρόληψης, όπως δεν
προχώρησε όσο έπρεπε και ο υφιστάμενος.
Το παράδειγμα που μπορούμε να επικαλεστούμε είναι ένας
νησιωτικού δήμου με τουριστική προβολή -καθένας τώρα μπορεί να φανταστεί
ποιοι μπορεί να είναι αυτοί και είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα- που επιθυμεί
να

πρωτοπορήσει, μικρή

ολοκληρωμένη

διαχείριση

κοινωνία
των

με γεωγραφικά

αποβλήτων

στην

όρια κλειστά,
πρόληψη,

η

στην

επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση.
Επειδή δεν υπάρχει ΦΟΣΔΑ έχει αναλάβει το ρόλο του ΦΟΣΔΑ
ο ίδιος ο δήμος. Ξεκινά να ωριμάζει ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης και
χρειάζεται πάνω από πέντε μήνες για να κάνει διοικητικές διαδικασίες. Να το
εντάξει στον προϋπολογισμό του, να γίνει δεκτό από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, να δημοσιεύσει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, να υπογράψει τη
σύμβαση, να εκπονηθεί το σχέδιο, να το παραλάβει, να το εγκρίνει.
Αφού το κάνει και έχει ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει στα όρια
ευθύνης του πρέπει να αναζητήσει, λόγω της μείωσης των ΚΑΠ, πόρους για
τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων δράσεων για την υλοποίησή του, που
φυσικά θα πρέπει να τρέχει υπό μάλης ο δήμαρχος και ο κάθε δήμαρχος
τουλάχιστον 3 - 4 μήνες για να βρει τους πόρους. Και αφού βρει τους πόρους
θα πρέπει να κάνει ό,τι χρειάζεται για να υλοποιήσει αυτά τα προβλεπόμενα
στο σχέδιό του έργα τεχνικά, προγράμματα, προμήθειες εξοπλισμού και
οτιδήποτε.
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Εκεί αρχίζει η ζωή να γίνεται κόλαση διότι προβλέπεται η
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη χωροθέτηση κάποιας από τις
προτεινόμενες δραστηριότητες. Ελλείψει βέβαια χωροταξικού πλαισίου,
προδιαγραφών των μελετών ΜΠΕ, η αδειοδοτούσα αρχή αρχίζει και ζητάει
κατά το δοκούν διάφορα στοιχεία πρόσθετα και αφού παρασχεθούν
προχωράει στη διαδικασία των γνωμοδοτήσεων, της διαβούλευσης, που
αναλόγως των περιεχομένων μπορεί να απαιτηθεί να ξαναγίνει η μελέτη, ξανά
και ξανά και ξανά.
Εφόσον καταστεί δυνατό βέβαια και υπογραφεί κάποια στιγμή
απόφαση ΕΠΟ θα πρέπει να υπάρχει και η αναμονή του χρόνου για το
Συμβούλιο της Επικρατείας και όλο αυτό μας έχει φτάσει ήδη στα δυόμισι
χρόνια.
Άμα και πέρασαν τα δυόμισι χρόνια και μπήκε στη φάση
υλοποίησης θα πρέπει πλέον να αρχίσεις να βρίσκεις την σχετική πρόσκληση
του ΕΣΠΑ μέχρι τώρα, της νέας προγραμματικής την επόμενη, για να τα
εντάξεις πλέον μιας και δεν είναι δυνατόν να τα χρηματοδοτήσεις εξ
ολοκλήρου μόνος σου.
Θα πρέπει να περιμένεις την πρόσκληση να αξιολογηθεί και να
κάνεις

τη

διαδικασία

επιλογής

αναδόχων

για

να

υλοποιήσεις

τα

προβλεπόμενα στο σχέδιό σου.
Όλα αυτά μαζί χωρίς απαλλοτριώσεις, τουλάχιστον άλλοι οκτώ
μήνες, βέβαια με τις απαλλοτριώσεις έχουμε φτάσει άλλο ένα χρόνο. Τέλος
για να ολοκληρωθεί το έργο το οποιοδήποτε η προμήθεια ή οτιδήποτε άλλο
θα χρειαστούνε έως και 18 μήνες.
Άρα σήμερα ένα νησί αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στη ζωή
του, σήμερα αποφάσισε να πάει σε ένα εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης,
πέντε χρόνια περνάνε μέχρι να το υλοποιήσει. Τότε βέβαια που είναι πιθανά
και ανεπίκαιρο διότι θα έχουν αναθεωρηθεί οι Οδηγίες, θα έχουν εξειδικευθεί
οι Εγκύκλιοι, θα έχουνε βγει προδιαγραφές και πράγματα τα οποία τότε
ίσχυαν δεν θα ισχύουνε.
Αποτέλεσμα; Πέντε χρόνια χαμένα. Πρόστιμα, επιλογή τέλους
ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων, περιβαλλοντική ζημιά, απώλεια
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ευκαιριών τοπικής απασχόλησης και ανάπτυξης, αύξηση της ανεργίας και
ανθρωποειδή σπατάλη του δημοσίου τομέα σε αδιέξοδες διαδικασίες.
Το

παράδειγμα

δεν

είναι

δυστυχώς

φανταστικό

αλλά

πραγματικό και αφορά το σύνολο σχεδόν των φορέων της Αυτοδιοίκησης και
των ΦΟΣΔΑ, κάτι που καθιστά ανέφικτη την οποιαδήποτε σοβαρή υλοποίηση
του οποιουδήποτε σχεδιασμού.
Δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα έτσι. Η χώρα για να
προχωρήσει πρέπει να κινείται με τριπλάσιους ρυθμούς από ό,τι κινούνται οι
χώρες οι υπόλοιπες στην Ευρωζώνη ή οι χώρες αυτές που θέλει να καταστεί
ανταγωνιστική απέναντί τους.
Μ’ αυτούς τους ρυθμούς δυστυχώς είναι καταδικασμένη. Γι’ αυτό
το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει αναδείξει την ανάγκη δημιουργίας ενός
ολοκληρωμένου

περιβαλλοντικά,

κοινωνικά

και

αναπτυξιακά

μοντέλου

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων βασισμένο στους τέσσερις πυλώνες.
Πρώτον, θεσμικός πυλώνας. Απόλυτη συμμόρφωση με το
ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο. Προφανώς γυρνάμε πίσω την αλυσίδα
διαχείρισης, όπως είπε ο

Αντώνης. Πρόληψη,

επαναχρησιμοποίηση,

ανακύκλωση και τέλος όλα τα υπόλοιπα.
Θεσμική ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου. Πραγματικά,
συγχαρητήρια στο Υπουργείο, συγχαρητήρια στις υπηρεσίες του, αλλά γιατί το
τέλος του χρόνου το 2013 να προσδοκάμε ότι θα βγει ο ΕΣΔΑ πλέον θα γίνει
νόμος του κράτους; Γιατί δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, αφού προχωράει, μέσα
στους επόμενους πέντε μήνες; Γιατί θα πρέπει μέχρι τότε να είναι πάντα σε
μια ασάφεια πώς θα επικαιροποιηθούν οι ΠΕΣΔΑ, θα πρέπει όλοι να
περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί θα υπάρχει μια ασάφεια;
Η αναμόρφωση επίσης του θεσμικού πλαισίου παραγωγής
δημοσίων έργων, μελετών ή υπηρεσιών για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων, για τη μεγιστοποίηση της διαφάνειας και την ταχύτερη υλοποίηση
των έργων και των υπηρεσιών. Αδιανόητο αυτή τη στιγμή με αυτό το
απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων έργων και μελετών να μπορέσει να
υλοποιηθεί ένα σοβαρό έργο σε εύλογο χρόνο άλλης αρμοδιότητας, άλλου
υπουργείου.
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Συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τη θέσπιση
των προδιαγραφών, τόσο για τα έργα όσο και για τα απόβλητα που
ανακτώνται ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία. Καλή η κίνηση με τις
προδιαγραφές του compost, θα πρέπει να συνεχιστεί με ό,τι απαιτείται, να
καθοριστούν αυστηρές προδιαγραφές και τεχνικές κατασκευαστικές και στα
προϊόντα.
Δεύτερος πυλώνας ο κοινωνικός. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η
κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να εξασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή της
κοινωνίας των πολιτών, όχι απλά τους ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε,
αλλά με τη συμμετοχή στα περιβαλλοντικά οφέλη και τα περιβαλλοντικά
οφέλη πρέπει να είναι απτά στον κάθε πολίτη που συμμετέχει, είτε είναι άμεσα
είτε είναι έμμεσα. Δεν είναι δυνατόν ο πολίτης απλά και μόνο να καλείται στη
λογική να αποφύγει ένα επόμενο χαράτσι να συμμορφώνεται.
Ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και των
ΦΟΣΔΑ. Σαράντα μέρες εν κενώ οι ΦΟΣΔΑ, το ακούσατε από τον Πρόεδρο
και τον Γενικό Διευθυντή, τον Μπάμπη τον Τσοκανή, 40 μέρες δεν έχουμε
ΦΟΣΔΑ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ΦΟΣΔΑ. Άρα, από εκεί και
πέρα, τι να πεις και τι να μην πεις; Υπουργείο Εσωτερικών, μια τροπολογία σε
έναν νόμο δικό του, που έληξε και έπρεπε να περάσει η παράταση ισχύος
τους ή κάτι άλλο. Σαράντα μέρες χωρίς ΦΟΣΔΑ.
Ενίσχυση των δήμων με πόρους, είτε από το Πράσινο Ταμείο
είτε από άλλα χρηματοδοτικά μέσα ειδικά για δράσεις τοπικής διαχείρισης
σταθμών δημοτικού χαρακτήρα, όπως οι ΣΜΑ, τα κέντρα διαλογής
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης Green Points, η ενίσχυση της
διαλογής στην πηγή των οργανικών αποβλήτων. Εδώ έχει κάνει καλή δουλειά
το αρμόδιο Υπουργείο και το αρμόδιο χρηματοδοτικό του πρόγραμμα.
Τρίτος πυλώνας, ο εργασιακός και αναπτυξιακός. Αυτή τη
στιγμή, θέλουμε να ενισχύσουμε τις επιλογές διαχείρισης που φέρνουν θέσεις
εργασίας. Δεν είναι δυνατόν στην κρίση που βιώνουμε να μην σκεφτόμαστε το
ένα ευρώ που επενδύεται πόσες θέσεις εργασίας αναλογεί. Άρα, οι επιλογές
διαχείρισης πρέπει να έχουν ένα κριτήριο βασικό στην επιλογή και στην
αξιολόγηση, τόνωση της απασχόλησης, βιώσιμες θέσεις εργασίας και έξυπνη
εξειδίκευση.
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Ορθολογική κατανομή συνεπώς των πόρων της τρέχουσας και
της επόμενης προγραμματικής και του Πράσινου Ταμείου μεταξύ των
επιλογών που έχουν μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση και τέλος,
ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, έχουμε τα πανεπιστήμια, για την
εμπορική αξιοποίηση νέων μεθόδων, με απτά περιβαλλοντικά και οικονομικά
οφέλη στη διαχείριση των αποβλήτων.
Τελειώνω, λέγοντας και για τον αδειοδοτικό και ελεγκτικό ρόλο
που θα πρέπει να υπάρχει ως πυλώνας. Πέρα από την επιτάχυνση του
πλαισίου αδειοδότησης το περιβαλλοντικό, θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να
ενισχυθούν δραματικά οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι. Είναι αδύνατον να
αφήνουμε δύο και τρία χρόνια με περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις τα έργα και
να μην τα ελέγχουμε ποτέ. Το ανάποδο θα έπρεπε να γίνεται, να είμαστε κάθε
μέρα στον έλεγχο και γρήγορα στην αδειοδότηση.
Επίσης, το ΥΠΕΚΑ, το οποίο έχει την εποπτεία μέσω του
αρμόδιου

οργανισμού

των

εγκεκριμένων

συστημάτων

εναλλακτικής

διαχείρισης, θα πρέπει να αξιολογεί συνεχώς την αποτελεσματικότητά τους
και να επιβάλλει όπου απαιτούνται τις απαιτούμενες κυρώσεις. Η εποχή είναι
τέτοια που δεν συγχωρεί κανενός είδους παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις
του σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.
Με αυτά τα λίγα λόγια και καταθέτοντας πλέον αναλυτικότερες
προτάσεις και μετά το παραδοτέο του Φλεβάρη που ανακοινώθηκε ότι θα
υπάρχει με τα σχέδια δράσης και τη συνάντηση με τους φορείς που θα
κάνουμε, πιστεύω ότι θα είμαστε δίπλα στο Υπουργείο στην κατάρτιση ενός
πραγματικά ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου, αλλά υλοποιήσιμου σχεδιασμού.
Θα είμαστε δίπλα του, αρκεί να μπορεί να πάρει μπρος και να ξεκινήσει
γρήγορα και να φέρει θέσεις απασχόλησης στην ελληνική κοινωνία που μας
λείπει.
Δεν θα μπορέσω να καθίσω πολλή ώρα, γιατί υπάρχουν
διεργασίες στο Τεχνικό Επιμελητήριο θεσμικές για τη συγκρότηση του
Προεδρείου μετά τις τελευταίες εκλογές. Θα είμαι εδώ, κύριε Πρόεδρε, όση
ώρα μπορέσω, γιατί είχαμε και την καθυστέρηση, αν μπορέσω να καταφέρω
να ακούσω και κάποιες απόψεις από τους παριστάμενους.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς τον κ. Ηλιόπουλο.
Αφού μας περιέγραψε με μελανά χρώματα τις προσπάθειες
εκπόνησης και υλοποίησης ενός τοπικού σχεδίου σε ένα νησί, στη συνέχεια
αναφέρθηκε σε τέσσερις πυλώνες στους οποίους πρέπει να κινηθούμε, τον
θεσμικό, τον κοινωνικό, τον αναπτυξιακό και τον ελεγκτικό. Και ελπίζω η
κυοφορία για το Προεδρείο να μην είναι πολύ μεγάλη στο Τεχνικό
Επιμελητήριο. Έχουμε δει στο παρελθόν τεράστιες περιόδους ως μέλη.
Ο λόγος τώρα στον κ. Ανδρέα Λουκάτο, ο οποίος εκπροσωπεί
τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ανακύκλωσης.
Α. ΛΟΥΚΑΤΟΣ: Καλησπέρα από εμένα. Καταρχάς, να μεταφέρω, κύριε
Πρόεδρε και προς εσάς και προς όλους την απολογία του Προέδρου μας, του
κυρίου Σκιαδά, είναι εκτός Ελλάδος και με παρακάλεσε να καλύψω αυτή την
παρουσίαση εγώ. Αυτό έχει μια άμεση επίπτωση ότι είμαι υποχρεωμένος να
μείνω και στο τέλος της διαδικασίας, είτε αυτό είναι καλό είτε κακό, δεν έχω
την επιλογή να πω ότι έχω κάποια άλλη απασχόληση.
Θα ήθελα να ξεκινήσω με τρεις σκέψεις που για τον ΣΕΒΙΑΝ
αποτελούν και το βασικό κριτήριο αξιολόγησης στη διαδικασία την οποία
παρακολουθούμε, δηλαδή της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού και του
Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ελλάδα, όπως και σε πολλούς
άλλους τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής εισροής, πρέπει να περάσει
με σχέδιο, οργανωμένα δηλαδή, σε σύγχρονες και αποτελεσματικές πρακτικές
ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Και η ολοκληρωμένη
διαχείριση στερεών αποβλήτων ακούστηκε πολλές φορές, ακούστηκε από
προηγούμενους ομιλητές και το πρωί και στην ακριβώς πριν από εμένα,
ξεκινά από την πρόληψη, περνά στην επαναχρησιμοποίηση, σωστά ειπώθηκε
από τον κ. Τσομπανίδη ότι αν το δει κανείς αυστηρά επιστημονικά, η
πρόληψη είναι πριν την παραγωγή αποβλήτων και η επαναχρησιμοποίηση σε
έναν μεγάλο βαθμό είναι πριν την παραγωγή αποβλήτων, εν πάση
περιπτώσει κυρίως ας το πούμε η διαχείριση, περνά στην ανακύκλωση, στην
άλλη αξιοποίηση με αιχμή την ανάκτηση ενέργειας και βέβαια στην ταφή όσο
γίνεται λιγότερων υπολειμμάτων και με τον πιο ασφαλή τρόπο.
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Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό, τεχνικό και
διαχειριστικό στοίχημα, διαχρονικό στη χώρα, έχουμε σε μεγάλο βαθμό
αποτύχει σε αυτό το στοίχημα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει βήματα.
Ορισμένα που ακούστηκαν από τον κ. Μαχαίρα ήταν απολύτως εύστοχα,
έχουν γίνει κάποια βήματα σε σχέση με παλαιότερα, αλλά σήμερα, στην
παρούσα φάση της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής είναι ένα μεγάλο
στοίχημα σε όλα αυτά τα επίπεδα.
Η τρίτη παρατήρηση είναι ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι μια
μεγάλη πρόκληση η δημιουργία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων
κυκλικής οικονομίας. Από τα απόβλητα παράγονται δευτερογενείς πρώτες
ύλες και προϊόντα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δύο εργασίες που αποτελούν την
ευκαιρία για να είμαστε σήμερα εδώ, δηλαδή το Σχέδιο Πρόληψης και ο
Εθνικός Σχεδιασμός, υπηρετούν αυτούς τους τρεις στόχους, στο επίπεδο που
οφείλουν να τους υπηρετήσουν, στο επίπεδο δηλαδή του σχεδιασμού. Η
δουλειά που έχει γίνει, μπορούμε να το πούμε από την πλευρά του ΣΕΒΙΑΝ
με ασφάλεια, είναι επιμελής και έχει γίνει μια συστηματική προσέγγιση στο
επίπεδο που χρειάζεται για να μπορούμε να συζητάμε και να δούμε πώς θα
πάμε παρακάτω.
Σε αυτό το πλαίσιο αξίζουν συγχαρητήρια στους συμβούλους
μελετητές, στους υπηρεσιακούς παράγοντες, σε όσους από οποιαδήποτε
θέση ευθύνης έχουν εμπλακεί στη δουλειά για την οποία συζητάμε.
Για την πρόληψη θα θέλαμε απλώς να καταθέσουμε μια ιδέα.
Θεωρούμε ότι όπως είπε και εισαγωγικά η δουλειά είναι αρκετά πλήρης, έχει
αξιοποιήσει και τις εμπειρίες των χωρών που έχουν βρεθεί λίγο πιο μπροστά
από εμάς, αυτό είναι και το καλό καμιά φορά όταν καθυστερείς. Απλώς θα
θέλαμε να καταθέσουμε μια ιδέα, ότι ίσως θα έπρεπε να επιλεγούν κάποιοι
τομείς που να αποτελέσουν σε εθνικό επίπεδο σημαία για την πρόληψη. Για
να μπορέσει συνολικά η κοινωνία, ο διοικητικός μηχανισμός, όσοι λαμβάνουν
τις αποφάσεις, να αισθανθούν ότι περνάμε σε μια άλλη εποχή. Δεν
υποτιμούμε τις δράσεις που έχουν τεθεί, απλώς καταθέτουμε την ιδέα κάποιες
να επιλεγούν και έχουμε τρεις σκέψεις, θα μπορούσαν ενδεχομένως κάποιες
άλλες να είναι καταλληλότερες. Τα απόβλητα κουζίνας, τα απόβλητα τροφών
δηλαδή, τα υπολείμματα τροφών που αποτελούν και ένα στοιχείο μιας ηθικής
προσέγγισης της διαχείρισης αποβλήτων, ειδικά στη σημερινή κρίσιμη για την
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κοινωνία μας και την οικονομία μας περίοδο, το έντυπο χαρτί στο Δημόσιο και
η πλαστική σακούλα.
Ξαναλέω, δεν εννοούμε να γίνουν μόνο αυτά, λέμε ότι θα
μπορούσαν να επιλεγούν κάποια σαν τα τρία που προτείνουμε, για να
αποτελέσουν τη σημαία της εθνικής προσπάθειας για την πρόληψη
αποβλήτων.
Περνώντας λίγο στο κομμάτι της ανακύκλωσης, πιστεύουμε ότι
ίσως να υπάρχουν ορισμένα σημεία που οι στόχοι να μπορούν να είναι λίγο
πιο τολμηροί, αξιοποιώντας με θετικό τρόπο ιδιαιτερότητες της ελληνικής
οικονομίας. Για παράδειγμα, παίρνοντας υπόψη τη χαλυβουργία και τη
βιομηχανία αλουμινίου, κλπ, για τα μέτρα θα μπορούσε να τεθεί υψηλότερος
από τον απορρέοντα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία στόχος ανακύκλωσης.
Πιστεύουμε ότι η ανακύκλωση κάθε υλικού πρέπει στην
πραγματικότητα να είναι οικονομικά αυτόνομη, ανεξάρτητα από το πώς από
εκεί και πέρα λειτουργεί η ανακύκλωση στο πλαίσιο των συστημάτων με την
οργάνωση που έχει προβλέψει η πολιτεία και η νομοθεσία. Και ακούστηκε και
ακριβώς πριν από τον κ. Μαυρόπουλο, θα το επαναλάβω από τη σκοπιά της
βιομηχανίας αυτή τη φορά. Είναι απολύτως αναγκαία η βελτίωση των
διαδικασιών ανάκτησης των υλικών για την προώθηση της ανακύκλωσης,
καλύτερος διαχωρισμός, υψηλότερη καθαρότητα κλπ, για την προώθηση της
ανακύκλωσης γενικά, δηλαδή της επανεισόδου των προϊόντων αυτών στον
παραγωγικό κύκλο. Θα πρέπει να έρθουν μέσα από ένα καλύτερο σύστημα
ανάκτησης, όποιο είναι αυτό, για να μπορέσει να λειτουργήσει η ανακύκλωση
καλύτερα.
Μένοντας πάντα στο κομμάτι της ανακύκλωσης, ακούστηκε και
από άλλους, πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός και ο
συστηματικός έλεγχος της λειτουργίας των συστημάτων αλλά και της
διαχείρισης, να υπάρξει βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάκτησης και
συλλογής υλικών. Ορισμένα ειδικά κομμάτια νομίζουμε ότι πρέπει να ξαναδεί
κανείς στο κομμάτι των αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων, κλπ. Για
παράδειγμα, η περίσσεια σκυροδέματος ή τα χώματα εκσκαφών πριν
φτάσουν να

θεωρηθούν απόβλητα

μπορούν να

αξιοποιηθούν στην

παραγωγική διαδικασία, πιο πολύ με τη λογική της επαναχρησιμοποίησης.
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Υπάρχουν ανάγκες για την επέκταση της ανακύκλωσης. Δύο
μόνο παραδείγματα καταθέτουμε, το ένα νομίζω έχει ακουστεί και από άλλους
ομιλητές. Για το έντυπο χαρτί, για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, κλπ.
Και ξαναγυρίζοντας λίγο στο κομμάτι της πρόληψης, ειπώθηκε
και στην παρουσίαση και ορθά ότι

οι πράσινες προμήθειες στην

πραγματικότητα δεν έχουν υλοποιηθεί. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει σε
έναν εύλογο ορίζοντα, τριετίας για παράδειγμα, ένα σχέδιο για πράσινες
προμήθειες με ποσοτικοποιημένους στόχους, οι οποίοι να είναι ρεαλιστικοί με
τεχνικά και οικονομικά δεδομένα. Δεν ωφελεί να μπουν στόχοι που να είναι
ανέφικτοι, που να επηρεάζουν τα μέγιστα τις δαπάνες του Δημοσίου, αλλά
κάποια βήματα πρέπει να γίνουν.
Για

να

μπορέσει

να

λειτουργήσει

όλος

ο

κύκλος

της

ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων, προφανώς πρέπει
να υπάρξουν μια σειρά από θεσμικές συμπληρώσεις όπως προβλέπονται
από την Οδηγία και την εθνική νομοθεσία για τον ορισμό των υποπροϊόντων,
τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων, παίρνοντας πάντα υπόψη τις διατάξεις
του REACH και άλλες σχετικές διατάξεις. Να υπάρχει με δυο λόγια ένα σαφές
πλαίσιο για τη βιομηχανία διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων. Θετικό
βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση που
ολοκληρώνεται για το CLO και τα δευτερογενή καύσιμα.
Ένα άλλο σημείο. Πιστεύουμε ότι σε έναν σημαντικό βαθμό έχει
ληφθεί υπόψη στον Εθνικό Σχεδιασμό, απλώς θέλουμε να το αναδείξουμε και
από τη δικιά μας οπτική γωνία. Είναι ότι θα πρέπει στην Ελλάδα να
σκεφτούμε και να αξιοποιήσουμε μια άλλη ιδιαιτερότητα, την ύπαρξη της
τσιμεντοβιομηχανίας, η οποία μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα σε αξιοποίηση
δευτερογενών προϊόντων, πρώτων υλών και καυσίμων για τα απόβλητα, για
παράδειγμα υπολείμματα από τα ΚΔΑΥ, RDF από μονάδες επεξεργασίας
αποβλήτων, ιλύες αστικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων μετά από
αποξήρανση, ΖΥΠ μετά από θερμική αδρανοποίηση, κλπ.
Υπάρχουν σε σχέση με τα βιομηχανικά απόβλητα ορισμένες
ορθές καταρχάς προσεγγίσεις και τοποθετήσεις μέσα στον Εθνικό Σχεδιασμό.
Θέλουμε όμως να τις δούμε να προχωρούν λίγο παραπέρα και προφανώς ως
ΕΒΙΑΝ είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου και της πολιτείας για να
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συμβάλουμε. Το θέμα της αξιοποίησης χώρων υγειονομικής ταφής σε
συγκεκριμένες περιφέρειες. Κατά την άποψή μας δεν χρειάζεται να γίνει σε
όλες τις περιφέρειες αυτό, αλλά υπάρχουν περιφέρειες όπου είναι όντως η
βέλτιστη λύση προς αυτή την κατεύθυνση, με τη δημιουργία κυττάρων
βιομηχανικών επικινδύνων αποβλήτων σε αυτούς τους χώρους υγειονομικής
ταφής.
Υπάρχει η ανάγκη να διαμορφωθεί ένα κατευθυντήριο πλαίσιο
τουλάχιστον για την αξιοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων σε άλλες
παραγωγικές δραστηριότητες, κάτι που τίθεται στον Εθνικό Σχεδιασμό, η
λεγόμενη βιομηχανική συμβίωση είναι ένα θέμα που πιστεύουμε ότι με τη
βοήθεια των αρμοδίων υπουργείων, του ΥΠΕΚΑ, του ΥΠΑΝ και προφανώς
του ιδιωτικού τομέα, του ΣΕΒ και άλλων κλαδικών βιομηχανιών, μπορεί να
πάρει μια πιο συγκεκριμένη μορφή και να το δούμε να υλοποιείται.
Ένα τρίτο σημείο είναι ανεξάρτητα από τον χρονισμό, αν δηλαδή
η πολιτεία όπως υπαινίσσεται ο Εθνικός Σχεδιασμός θα πρέπει να περιμένει
δυο χρόνια να δει λίγο ακόμα πώς θα εξελιχθούν οι πρωτοβουλίες του
ιδιωτικού τομέα ή να το κάνει πιο γρήγορα, πάντως ένα που είναι αναγκαίο
είναι η ενεργή συμμετοχή της πολιτείας για τη χωροθέτηση χώρων
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων βιομηχανικών επικινδύνων αποβλήτων.
Είναι αυτό που συνήθως λέμε ΧΥΤΕΑ, εμείς προτιμούμε να θυμίζουμε ότι
αφορά υπολείμματα και αυτό βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων.
Το θέμα που θέτουμε δεν είναι τόσο πολύ το ζήτημα του ποιος
θα πληρώσει, προφανώς ο ρυπαίνων πληρώνει. Το κυριότερο ζήτημα και το
λέμε με μεγάλη ειλικρίνεια και με άλλες ευκαιρίες είναι ότι η εκτίμηση του
βιομηχανικού τομέα, των παραγωγών επικινδύνων αποβλήτων σε μεγάλο
ποσοστό σε ό,τι αφορά τα βιομηχανικά επικίνδυνα, είναι ότι δεν υπάρχει
δυνατότητα χωρίς ενεργή συμμετοχή της πολιτείας να λυθεί το πρόβλημα της
χωροθέτησης. Εάν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η πολιτεία να χωροθετήσει
ενδεικτικές θέσεις και σε αυτές και μόνο τις θέσεις να μπορούν να γίνουν
ιδιωτικές επενδύσεις αντιμετώπισης του προβλήματος, αν σημαίνει κάτι άλλο,
προφανώς είμαστε στην απόλυτη διάθεση της πολιτείας ως ΣΕΒΙΑΝ και ως
ενδιαφερόμενες βιομηχανίες να το συζητήσουμε. Καταγράφουμε όμως την
αδυναμία στο συγκεκριμένο σημείο του ιδιωτικού τομέα να πάει όλη τη
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διαδρομή χωρίς την ενεργή στήριξη της πολιτείας. Και ξαναλέω, δεν είναι το
οικονομικό κομμάτι το μείζον.
Δεν θα κουράσω με το ζήτημα επανεξέτασης της αξιολόγησης
ου συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ειπώθηκε ότι σε επόμενη
διαδικασία θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
Φτάνουμε σε ένα κρίσιμο σημείο, ιδωμένο αυτή τη φορά από τη
σκοπιά του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος καλείται να επενδύσει, είτε στο πλαίσιο
των ΣΔΙΤ είτε στο πλαίσιο της αξιοποίησης προϊόντων από τις μονάδες
επεξεργασίας, για την ολοκληρωμένη διαχείριση. Είτε μας αρέσουν είτε δεν
μας αρέσουν τα ΣΔΙΤ, έχουν ένα Δ. Δημόσιο. ΣΔΙΤ μόνο με τον ιδιωτικό τομέα
πρώτος ο ιδιωτικός τομέας λέει δεν μπορούν να γίνουν. Και το «Δημόσιο»
σημαίνει, μιλώντας καταρχάς για τα αστικά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Σημαίνει φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Πρέπει να υπάρχουν, να
είναι συγκροτημένοι, να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο μέσα στη
συγκεκριμένη συγκυρία με την κρίση, με τις δυσκολίες που υπάρχουν για
προσλήψεις στο Δημόσιο, να αξιοποιηθεί η κινητικότητα, να αξιοποιηθούν
άλλα μέτρα, να υπάρξουν προγράμματα επιμόρφωσης, να διερευνηθεί αν σε
κάποιες περιπτώσεις ειδικές που είναι πιο πίσω η συγκρότηση φορέων
μπορεί να αξιοποιηθούν πόροι του ΣΕΣ για startup, κλπ.
Πάντως η πολιτεία και προφανώς όλοι γνωρίζουμε ότι η πολιτεία
σημαίνει συγκεκριμένα υπουργεία που έχουν συγκεκριμένο ρόλο και
συγκεκριμένη αρμοδιότητα στο αντικείμενο αυτό, η πολιτεία για να μπορέσει
να εφαρμόσει αποτελεσματικά αυτό που συζητάμε σήμερα, το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων, πρέπει να υπάρχουν υποκείμενα και τα υποκείμενα
στο περιφερειακό επίπεδο είναι οι ΦΟΣΔΑ.
Υπάρχει προφανώς ανάγκη για συστηματική αναφορά των
ποσοτήτων παραγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο στηρίζουμε και συνεργαζόμαστε
και με το Υπουργείο για το θέμα της δημιουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου
αποβλήτων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν μέτρα αντιμετώπισης της
παράνομης διαχείρισης των αποβλήτων, το λιγότερο waste crime. Προφανώς
ο στόχος μας δεν είναι οι φτωχοδιάβολοι -το έχουμε πει και με άλλη ευκαιρίαοι ρακοσυλλέκτες. Είναι να χτυπηθεί πραγματικά η παρανομία και η γκρίζα ή
μαύρη, όπως θέλετε πέστε την, οικονομία, που αναπτύσσεται γύρω από τη
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διαχείριση των αποβλήτων και το περιβαλλοντικό έγκλημα που συνδέεται με
αυτά.
Κλείνοντας λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ένα σημείο από το οποίο
ξεκίνησα. Είναι αναγκαίο ένα εθνικό σχέδιο, ένα εθνικό σχέδιο που να
αποτελεί κοινωνική συμφωνία για ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, για να πάμε κάπου αλλού. Να πάμε πραγματικά στον τομέα των
αποβλήτων στην ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκουμε. Χρειάζεται για
να γίνει αυτό συστηματική και τεκμηριωμένη ενημέρωση της κοινωνίας.
Παράλληλα, διαρκής επιμόρφωση των υπευθύνων για να διαχειριστούν τα
θέματα και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών. Είναι μια δυναμική
διαδικασία και ακριβώς επειδή είναι μια δυναμική διαδικασία, χρειάζεται
συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΕΣΔΑ,
αναγκαίες προσαρμογές στην πορεία.
Και κλείνοντας, λέμε το εξής. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να
αλλάξει η δομή της δημόσιας διοίκησης και της πολιτείας σε σχέση με τη
διαχείριση των αποβλήτων. Πιστεύουμε ότι ο ΕΟΑΝ πρέπει να μείνει
αυτόνομος, είναι σαν ρυθμιστική ενέργεια όπως είπε και ο Πρόεδρός του και
προεδρεύων της διαδικασίας τώρα. Κάνουμε όμως την πρόταση ότι θα
μπορούσε να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει κατ’ αναλογία με τα νερά, με τη
χωροταξία, με άλλα θέματα, ένα εθνικό συμβούλιο διαχείρισης αποβλήτων.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς τον κ. Λουκάτο. Υπογραμμίζω δύο
πράγματα που είπε.
Το ένα την ανάγκη για δημιουργία κυττάρου μη επικινδύνων
στους ΧΥΤΑ τους δημοτικούς. Το δεύτερο η ανάγκη για πολύ στενή
συνεργασία προκειμένου να δημιουργηθούν ΧΥΤΥ ΒΕΑ. Και η τρίτη
πραγματικά πολύ πρωτότυπη πρόταση, εγώ τουλάχιστον δεν την έχω
ξανακούσει, για το εθνικό συμβούλιο διαχείρισης αποβλήτων κατ’ αντιστοιχία
του Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας, κλπ, και όσα παραδείγματα ανέφερε.
Στη συνέχεια, ο λόγος είναι στον αδελφό Σύνδεσμο του ΕΒΙΑΝ,
είναι ο ΠΑΣΕΠΠΕ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας
Περιβάλλοντος, τον εκπροσωπεί ο κύριος Χρήστος Δρακόπουλος.
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Χ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σε όλους σας. Έχει καθυστερήσει λίγο η
Ημερίδα, το πρόγραμμα έχει προχωρήσει.
Θέλω να ευχαριστήσω το ΥΠΕΚΑ που κάλεσε τον Σύνδεσμό
μας να παραστεί σήμερα. Νομίζω ότι από τα περισσότερα σημεία τα οποία
έχουμε καταγράψει έχουν καλυφθεί από τους προηγούμενους ομιλητές και θα
κοιτάξω να είμαι πολύ σύντομος.
Ο

Εθνικός

Σχεδιασμός

Πρόληψης

και

Διαχείρισης

των

Αποβλήτων θεωρούμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, καλύπτει πάρα πολλά
σημεία τα οποία δεν καλύπτονται από τον υφιστάμενο σχεδιασμό, διευκρινίζει
πάρα πολλά θέματα τα οποία ήταν ασαφή και ευελπιστούμε η υλοποίησή του
και με τα επόμενα νομοθετήματα και διατάγματα και ο τρόπος που θα φτάσει
και στις τοπικές κοινωνίες, στους φορείς του Δημοσίου και στην αγορά, να
είναι σωστός και γρήγορος.
Θέλω να εντοπίσω πέντε σημεία από το νέο Σχέδιο τα οποία
πιστεύουμε ότι είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση, όπως η θέσπιση ειδικών
ζωνών διαχείρισης αποβλήτων για τα νησιά και περιοχές με μεγάλη εποχιακή
διακύμανση, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί η υφιστάμενη
παιδεία από τους τουρίστες που έχουν κι εκεί η διαχείριση να γίνει με
διαφορετικό τρόπο. Να τονίσω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση η δημιουργία
του μητρώου ηλεκτρονικής αγοράς αποβλήτων, η εμπορία δηλαδή των
προϊόντων που βγαίνουν από τις διαδικασίες της ανακύκλωσης, όπως και η
αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανταλλαγή προϊόντων που
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
Επίσης, βρίσκουμε αρκετά θετική την πρόνοια να υπάρχει ειδικό
πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς άνω των 20
ατόμων.
Στον σχεδιασμό επίσης περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για
δημιουργία πράσινων σημείων, αίτημα πάγιο των φορέων που ασχολούνται
με τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, με την προϋπόθεση ότι η
δημιουργία και η υλοποίηση των πράσινων σημείων θα πάρει συγκεκριμένο
μερίδιο χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ ή μέσω επιχειρησιακού προγράμματος
όπως ήταν το ΕΠΠΕΡΑΑ ή ακόμα και με χρήματα που μαζί με τους ιδιώτες θα
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γίνουν πράσινα σημεία στην κατεύθυνση των ΣΔΙΤ. Αυτό θα θέλαμε να το
δούμε και στην πράξη.
Τα θέματα των ιλύων νομίζω είναι σε θετική κατεύθυνση όπως
αντιμετωπίζονται. Πρέπει να ξεκαθαριστούν μερικά θέματα με τους αρμόδιους
φορείς.
Και τελειώνοντας, θα πω δυο-τρία πράγματα σχετικά με τα έργα
ΣΔΙΤ που είναι το πλάνο που υπάρχει και η ελπίδα για να γίνουν κάποια
πράγματα πιο σοβαρά με τη διαχείριση των αποβλήτων. Νομίζουμε ότι όλες
αυτές οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν με περισσότερη διαφάνεια και
συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες. Δεύτερον, το θεσμικό πλαίσιο, το
ΦΟΣΔΑ που ακούστηκε πάρα πολλές φορές από το πρωί, θα πρέπει
επιτέλους να ξεκαθαριστεί και από τη γενική του πλευρά, αλλά και από τη
χρηματοδοτική του, ώστε όποιες επενδύσεις να γίνουν να μπορέσουν να
πατήσουν και να προχωρήσουν με δεδομένα έσοδα.
Το θέμα των ποσοτήτων θα πρέπει σε μερικές περιπτώσεις να
επανεξεταστεί και τα μέγιστα μεγέθη που θα επεξεργάζονται αυτές οι
εγκαταστάσεις αλλά και τα ελάχιστα.
Και τέλος, πάγιο αίτημα από τις εταιρείες που εκπροσωπούμε
είναι το θέμα της παραεμπορίας των υλικών ανακύκλωσης, που ίσως θα
πρέπει η πολιτεία να στραφεί κάπως ανάποδα, να ασχοληθεί με το πού
καταλήγουν παρανόμως αυτά τα υλικά και όχι να ασχολούμαστε με τον κάθε
Πακιστανό.
Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο, γιατί ό,τι και να πω θα
επαναλάβω αυτά που ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Συμφωνούμε με τον κ. Δρακόπουλο, τόσο για τα πράσινα
σημεία όσο και για την παραεμπορία.
Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος με
έχουν ενημερώσει προσφάτως ότι έχουν επιτελέσει 20 τουλάχιστον ελέγχους
σε μάντρες οι οποίες είναι οι αποδέκτες της παραεμπορίας αυτής. Έχουν
επιβληθεί κάποια πρόστιμα, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν τη
λειτουργία. Νομίζω όμως ότι το ξεκίνημα έχει γίνει.
Θα παρακαλέσω τώρα να πάρει το βήμα ο κύριος Αλέξανδρος
Κατσιάμπουλας, εκπροσωπώντας την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος.
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Α. ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ: Καλησπέρα σας.
Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών
Ελλάδος ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στον
αποψινό διάλογο. Θεωρούμε ότι αυτός ο διάλογος είναι πολύ σημαντικός για
τη χώρα, είναι αυτό που έλειπε από τη χώρα, ένας επικαιροποιημένος,
εξειδικευμένος Εθνικός Σχεδιασμός για τη διαχείριση των αποβλήτων, ο
οποίος να στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε μια
τόσο δύσκολη φάση που περνάμε.
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία, όπως όλοι ξέρετε, είναι ένα
πολύ ζωντανό κύτταρο της χώρας μας, συνεισφέροντας στην προστιθέμενη
αξία της χώρας, απασχολώντας περίπου 3.000 εργαζόμενους και με πάρα
πολλές εξαγωγές, ειδικά λόγω της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας.
Όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, συνεισφέρουμε με τον
άλφα ή βήτα τρόπο στη διαχείριση των αποβλήτων της χώρας, είτε
χρησιμοποιώντας επεξεργασμένα απόβλητα ως εναλλακτικές πρώτες ύλες
είτε ως δευτερογενή καύσιμα. Στόχος μας είναι ένας εθνικός σχεδιασμός ο
οποίος να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Τι εννοούμε όμως
όταν λέμε βιώσιμη ανάπτυξη;
Για εμάς, βιώσιμη είναι η ανάπτυξη η οποία σταθμίζει τρεις
βασικές παραμέτρους. Τρεις ανάγκες. Τις ανάγκες της οικονομίας, τις ανάγκες
του περιβάλλοντος και τις ανάγκες της κοινωνίας. Βεβαίως, προτεραιότητα
όλων πρέπει να είναι η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η ελαχιστοποίηση,
η ανακύκλωση. Όμως σε όλες αυτές τις φάσεις μπορεί να προκύπτουν κάποια
υλικά τα οποία δεν είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν περαιτέρω. Εκεί μπορεί η
τσιμεντοβιομηχανία, η βιομηχανία γενικότερα, να δώσει λύσεις, αξιοποιώντας
υφιστάμενες εγκαταστάσεις που έχουμε στη χώρα. Πώς; Ανακτώντας και την
ενέργεια, αλλά και τα υλικά που βρίσκονται μέσα σε αυτά τα απόβλητα που
δεν μπορούν να ανακυκλωθούν περαιτέρω.
Η

αξιοποίηση

αποβλήτων

στην

τσιμεντοβιομηχανία

αναγνωρίζεται ως μέθοδος ανάκτησης R1 και ως βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική
για την παραγωγή του τσιμέντου και στο πρόσφατα δημοσιευμένο κείμενο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το BREF.
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Συνηθίζουμε στην Ελλάδα όταν κάνουμε συζητήσεις να μιλάμε
για άσπρο-μαύρο, τι είναι καλό, τι είναι κακό. Όμως αν δούμε τι γίνεται
διεθνώς, τι γίνεται στα ανεπτυγμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό
που θα δούμε είναι ότι οι τεχνολογίες δρουν συμπληρωματικά. Δεν υπάρχει
μόνο ταφή ή μόνο ανακύκλωση ή μόνο ενεργειακή αξιοποίηση. Το πράσινο
χρώμα είναι η συνεισφορά των διαφόρων τεχνολογιών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση των 27, αν θυμάμαι καλά, με στοιχεία του 2011. Ενώ το κόκκινο
βεβαίως είναι η επικράτηση της ταφής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Σε όλο τον κόσμο αξιοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία
εκατομμύρια τόνοι και για την ενεργειακή ανάκτηση, αλλά και για την
ανάκτηση των υλικών. Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι ο μέσος όρος
θερμιδικής υποκατάστασης, υποκατάστασης των συμβατικών καυσίμων της
τσιμεντοβιομηχανίας

στην

Ευρώπη,

των

ορυκτών,

μη

ανανεώσιμων

καυσίμων, έχει φτάσει στο 30% το 2010. Υπάρχουν χώρες όπου η
υποκατάσταση των μη ανανεώσιμων καυσίμων έχει φτάσει στο 80%, όπως
στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Αυστρία, στη Νορβηγία στο 40%, ενώ
βεβαίως η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις της σχετικής κατάταξης.
Γιατί ο κλίβανος της τσιμεντοβιομηχανίας αποτελεί μια ασφαλή
λύση; Για να το καταλάβουμε, είναι αρκετό να δούμε μια σύγκριση μεταξύ των
συνθηκών που επικρατούν σε έναν κλίβανο της τσιμεντοβιομηχανίας και σε
έναν αποτεφρωτήρα. Οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν μέσα σε έναν κλίβανο
της τσιμεντοβιομηχανίας είναι τέτοιες οι οποίες πρέπει να λιώσουν τις πρώτες
ύλες. Να λιώσουν τον ασβεστόλιθο και από το λιώσιμο αυτό να προκύψει η
ορυκτολογική σύνθεση των προϊόντων μας, του clinker και στη συνέχεια του
τσιμέντου. Άρα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλούς χρόνους
παραμονής, ενώ δεν παράγεται τέφρα. Η τέφρα των υλικών τα οποία
αξιοποιούνται ως δευτερογενή καύσιμα ενσωματώνεται ως πρώτη ύλη στα
προϊόντα.
Βεβαίως, όλα αυτά γίνονται υπό αυστηρές προδιαγραφές και
αυστηρούς ελέγχους που εξασφαλίζουν την τήρησή τους. Προδιαγραφές για
τα περιβαλλοντικά όρια, προδιαγραφές για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων, προδιαγραφές για την ποιότητα και την παραγωγικότητα των
μονάδων μας. Μην ξεχνάμε ότι η τσιμεντοβιομηχανία δεν είναι αποτεφρωτής.
Συνεχίζει να παράγει clinker, συνεχίζει να παράγει τσιμέντο πολύ υψηλής
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ποιότητας. Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία ιστορικά εξάγει από της καλύτερης
ποιότητας τσιμέντο στο εξωτερικό.
Αξίζει να δούμε τα περιβαλλοντικά όρια κατά τη χρήση των
δευτερογενών καυσίμων. Βλέπετε στη δεξιά στήλη, στην πράσινη στήλη, ίσως
δεν φαίνεται πολύ καλά, πόσο περισσότερα είναι τα όρια κατά τη χρήση
δευτερογενών καυσίμων, κατά τη συναποτέφρωση, σε σχέση με τη χρήση
των απλών συμβατικών μας καυσίμων. Είναι λοιπόν άμεσο το όφελος της
ποιότητας της ατμόσφαιρας του περιβάλλοντος.
Βεβαίως, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι χρειάζονται
επενδύσεις. Επενδύσεις σε κλειστά συστήματα παραλαβής και αποθήκευσης,
αναβάθμιση του εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου για όλα τα εισερχόμενα υλικά
μέσα στο εργοστάσιο, αντικατάσταση των παλιών ηλεκτροστατικών φίλτρων
με σακόφιλτρα για την επίτευξη των πολύ αυστηρών ορίων εκπομπής σκόνης,
εγκατάσταση συστήματος για τη μείωση των οξειδίων του αζώτου, αλλά και
συστήματα συνεχούς καταγραφής και ελέγχου όλων των περιβαλλοντικών
ορίων, όπως είπαμε νωρίτερα.
Σήμερα, σχεδόν ένα εκατομμύριο τόνοι αποβλήτων τον χρόνο
αξιοποιούνται

ως

εναλλακτικές

πρώτες

ύλες

από

την

ελληνική

τσιμεντοβιομηχανία. Συνεχίζουμε να μένουμε στα δευτερογενή καύσιμα, όμως
εδώ είναι πολύ μεγάλη ποσότητα και αυτή τη στιγμή, υποκαθιστούμε περίπου
το 10% των μη ανανεώσιμων ορυκτών πρώτων υλών μας, δηλαδή του
ασβεστολίθου, του αργιλοχώματος, από τα δικά μας λατομεία. Στόχος είναι να
πάμε ακόμη πιο ψηλά, να πάμε στο 20% υποκατάσταση των πρώτων υλών
μας. Και στην πίτα αυτή βλέπετε ενδεικτικά κάποιες εναλλακτικές πρώτες ύλες
που ήδη χρησιμοποιούμε, όπως οι σιδηρούχες σκωρίες, η ιπτάμενη τέφρα, η
ερυθρά ιλύς, έστω και με δειλά βήματα, αλλά και η περίσσεια σκυροδέματος
που ακούσαμε νωρίτερα.
Πηγαίνοντας τώρα στα δευτερογενή καύσιμα, αυτή τη στιγμή
πάνω από 60.000 τόνοι δευτερογενών καυσίμων αξιοποιούνται στην ελληνική
τσιμεντοβιομηχανία, αξιοποιώντας και την ενέργεια και το υλικό τους. Είναι μια
προσπάθεια που δεν ξεκίνησε πέρσι ούτε με το πάτημα ενός κουμπιού. Έχει
ξεκινήσει ήδη από το 2001. Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πέρασε από
διάφορες φάσεις μέχρι να αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία, τον
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απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει. Τα υλικά που
χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή είναι χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων,
ιλύς διυλιστηρίων σε μείγμα με πριονίδι, αποξηραμένη ιλύς βιολογικού
καθαρισμού, γεωργικά απόβλητα, όπως ορυζοφλοιός, αλλά και SRF-RDF
από ΚΔΑΥ συσκευασιών, από την ανακύκλωση των συσκευασιών.
Αποτέλεσμα είναι το 2012 να εκτραπούν από την ταφή περίπου
60.000 τόνοι αποβλήτων, εξοικονομώντας παράλληλα περίπου 65.000 τόνους
διοξειδίου του άνθρακα λόγω της περιεχόμενης βιομάζας μέσα στα
δευτερογενή αυτά καύσιμα. Και ξέρετε πως οι περιορισμοί για το διοξείδιο του
άνθρακα είναι πάρα πολύ αυστηροί για το μέλλον. Τα δικαιώματα της
τσιμεντοβιομηχανίας για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα συνεχώς
και μειώνονται, άρα είναι και ένα κίνητρο για τη χρησιμοποίηση υλικών
πλούσιων σε βιομάζα.
Βεβαίως, αν θέλουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει 60.000 τόνοι
αποβλήτων, ισοδυναμούν με την εξοικονόμηση περίπου 30.000 τόνων
ορυκτού κάρβουνου, εισαγόμενου κάρβουνου, το οποίο δεν χρειάστηκε να
έρθει στη χώρα μας λόγω αυτής της εξοικονόμησης.
Το 2012, υπογράφηκε η πρώτη εθελοντική κλαδική συμφωνία
συνεργασίας στην Ελλάδα μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της
Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος. Στόχος ήταν ο καθορισμός ενός
συγκεκριμένου πλαισίου για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμου. Έτσι, σε
πρώτη φάση η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία δεσμεύτηκε για την ποιότητα των
υλικών τα οποία μπορεί να απορροφήσει, να χρησιμοποιήσει στα εργοστάσιά
της. Και βλέπετε με πράσινο χρώμα τα υλικά το SRF το οποίο μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε είναι της κατηγορίας έως και 3. Δηλαδή, υλικά τα οποία
έχουν μια σημαντική θερμογόνο δύναμη, έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε
χλώριο, μέτρια προς χαμηλή, και χαμηλή περιεκτικότητα βαρέων μετάλλων.
Βεβαίως, υπάρχουν δεσμεύσεις και για τις δύο πλευρές. Και για
την Ένωση και για το Υπουργείο. Έτσι, η Ένωση δεσμεύτηκε σε 20%
υποκατάσταση το 2013 και 40% το 2016, σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο,
εφαρμογή όλων των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, συνεχή μέτρηση και
ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων. Αξίζει να πούμε ότι ήδη το 2013 ένα
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από τα εργοστάσια της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών, το εργοστάσιο του
Καμαρίου έχει φτάσει σε ποσοστά 20%, πετυχαίνοντας ήδη τον στόχο.
Από την πλευρά του Υπουργείου δεσμεύτηκε στην επιτάχυνση
των αδειοδοτήσεων, στον συντονισμό και την ενημέρωση των τοπικών
κοινωνιών, στην οργάνωση επιτροπής παρακολούθησης και στη δημιουργία
σελίδας πληροφόρησης του κοινού.
Αξίζει να πούμε ότι τελικά το πρόβλημα είναι η έλλειψη
εμπιστοσύνης. Εμείς έτσι το βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και εκεί είναι που
πρέπει να στοχεύσει και ο Εθνικός Σχεδιασμός, αλλά και οι καινούργιες
τεχνολογίες, αν θέλουμε να εφαρμοστούν. Η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ
πολίτη,

κράτους

και

βιομηχανίας.

Ευελπιστούμε

ότι

η

καινούργια

πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος το 2014, πριν από λίγες μέρες,
για τη σύσταση ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού για τη χρήση των
εναλλακτικών καυσίμων να βοηθήσει ακριβώς την ανάπτυξη εμπιστοσύνης.
Κύριο έργο του ελεγκτικού μηχανισμού είναι η παρακολούθηση
της εφαρμογής της συμφωνίας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, την
ελληνική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους των εργοστασίων.
Αρμοδιότητές της η αξιολόγηση των στοιχείων, η σύνταξη ετήσιας έκθεσης, η
παροχή τεχνικής βοήθειας σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα της αυτοδιοίκησης
και της κοινωνίας, αλλά και η εξέταση πιθανών καταγγελιών ή παραπόνων και
η γνωμοδότηση προς τις αρμόδιες αρχές. Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε ότι
σε καμία περίπτωση η επιτροπή αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο
των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Δρα συμπληρωματικά, εξαιτίας του πολύ
εξειδικευμένου αυτού θέματος και αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές
σχεδόν όλων των ελληνικών πανεπιστημίων.
Κλείνοντας, έχω κρατήσει τις κυριότερες προτάσεις της Ένωσης
Τσιμεντοβιομηχανιών, η οποία από την αρχή του σχεδιασμού έχει συνεισφέρει
πολύ εποικοδομητικά και με στοιχεία και με συζήτηση και με προτάσεις.
Πιστεύουμε ότι στόχος πρέπει να είναι η επέκταση της
ανακύκλωσης, η βελτιστοποίηση της διαλογής στην πηγή, η λειτουργία
περισσότερων ΚΔΑΥ, μονάδων μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας,
προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιοποίηση των αποβλήτων για την
παραγωγή compost, αλλά και η ανάκτηση υλικών. Στη συνέχεια, υλικά τα
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οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν πλέον μπορούν να ανακτηθούν και για
τα υλικά τους και για την ενέργειά τους στις υφιστάμενες μονάδες της
τσιμεντοβιομηχανίας. Στους διαγωνισμούς -το ακούσαμε και από άλλους
φορείς- για τη διαχείριση των ΑΣΑ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
προδιαγραφές της τσιμεντοβιομηχανίας τις οποίες αναφέραμε νωρίτερα, ώστε
στο μέλλον, στα καινούργια εργοστάσια, τα δευτερογενή καύσιμα που θα
προκύπτουν να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αποφύγουμε λάθη του
παρελθόντος.
Θα πρέπει να στοχεύσουμε στη βελτίωση της ποιότητας του
RDF από το ΕΜΑΚ Λιοσίων, το οποίο δύο πράγματα χρειάζεται, ξήρανση και
καλύτερες διαστάσεις, ώστε περίπου 100.000 τόνοι από αυτό το υλικό να
εκτραπούν από την ταφή και να μπορούν να ανακτηθούν.
Ο αποχαρακτηρισμός των αποβλήτων ή χαρακτηρισμός τους ως
προϊόντα, υποπροϊόντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας
και με βάση αυστηρά κριτήρια θα βοηθήσει πάρα πολύ στη δημιουργία μιας
καλύτερης αγοράς. Άμεση αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και εφαρμογή ειδικού
τέλους ταφής, ώστε να δοθεί το κίνητρο για την εφαρμογή των νέων
τεχνολογιών. Και τέλος, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει ευελιξία στα
συλλογικά συστήματα, ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους χωρίς να
δημιουργούν διοικητικό και οικονομικό βάρος. Πάρα πολύ ωραία ο κύριος
Λουκάτος πριν μας ανέφερε την περίσσεια σκυροδέματος. Ήδη, η περίσσεια
σκυροδέματος των θυγατρικών μας εταιρειών, των εταιρειών σκυροδέματος,
επιστρέφει μέσα στα εργοστάσια τσιμέντου ως πρώτη ύλη. Και αυτό μπορεί
να συνεχίσει να γίνεται χωρίς επιπλέον διοικητικό και οικονομικό βάρος.
Συμπερασματικά,

η

ανάκτηση

αποβλήτων

στην

τσιμεντοβιομηχανία κατά τη γνώμη μας αποτελεί λύση βιώσιμης ανάπτυξης,
γιατί έχει οφέλη για πολλούς. Έχει οφέλη για το περιβάλλον, τη βιομηχανία και
την κοινωνία. Για το περιβάλλον, διότι εξοικονομούνται ορυκτοί μη
ανανεώσιμοι πόροι. Συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
με τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. Βελτιώνεται η ποιότητα της
ατμόσφαιρας

γύρω

από

τα

εργοστάσια,

άμεσα,

με

την

εφαρμογή

αυστηρότερων ορίων. Μειώνεται η ταφή και η ανάγκη για χώρους ταφής. Δεν
παράγεται τέφρα, δεν χρειάζεται διαχείριση της τέφρας σε χώρους
επικινδύνων αποβλήτων. Για τη βιομηχανία προσφέρει οφέλη, διότι μειώνεται
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το κόστος καυσίμου και εξοικονομείται διοξείδιο του άνθρακα. Ενώ για την
κοινωνία, διότι προσφέρει μια ασφαλή και οικονομική λύση.
Τα εργοστάσια τσιμέντου είναι εδώ, είναι πάρα πολλά χρόνια, η
Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών έχει ιστορία πάνω από 100 χρόνια και οι
μονάδες της μπορούν να συνεισφέρουν σε μια βιώσιμη λύση. Μπορούν να
συνεισφέρουν στις θέσεις εργασίας, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της
χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Ευχαριστούμε

κι

εμείς

τον

κ.

Κατσιάμπουλα.

Μας

παρουσίασε τις δυνατότητες της τσιμεντοβιομηχανίας να συμμετάσχει στη
χρήση δευτερογενών καυσίμων και να αντικαταστήσει με αυτά τα ορυκτά
καύσιμα. Έθεσε κάποιες προϋποθέσεις ποιοτικές και διοικητικές για να
επιτευχθεί αυτό και ανέφερε και τη χρησιμότητα της σχετικής επιτροπής που
πρόσφατα ανανεώθηκε η σύνθεσή της.
Ο λόγος τώρα στον κ. Φίλιππο Κυρκίτσο από την Οικολογική
Εταιρεία Ανακύκλωσης και την Greenpeace, θα κάνει και την εισήγηση για
λογαριασμό της Greenpeace που ακολουθεί και θα μας πει για την προώθηση
της μηδενικής παραγωγής αποβλήτων.
Φ. ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μείνει οι καλύτεροι στην
αίθουσα, αυτοί που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα.
Καταρχήν, χαίρομαι γιατί προηγήθηκε η εισήγηση του κυρίου
Μαυρόπουλου, που μας παρουσίασε τα μακροδεδομένα σε σχέση με το πού
πάμε σε επίπεδο πλανήτη στα θέματα της διαχείρισης. Και έθεσε κάποια
ερωτήματα σε αυτή την κατεύθυνση.
Εμείς από την πλευρά μας είμαστε πεισμένοι ότι βρισκόμαστε σε
αυτή την πορεία και ότι πράγματι μπορούμε να πάμε στις ανώτερες κλίμακες
της ιεραρχίας διαχείρισης πλέον στο μέλλον, να ασχοληθούμε με τα θέματα
της διαχείρισης αποβλήτων. Με πρόληψη, δηλαδή, επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση. Για αυτό ακριβώς θα επικεντρωθώ και σε αυτά.
Ο Εθνικός Σχεδιασμός ποιος θα μπορούσε να ήταν ο στόχος
του μπροστά σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα, εκτός από το
γεγονός ότι θα πρέπει να στοχεύει στη μηδενική παραγωγή αποβλήτων; Θα
πει κάποιος, είναι αυτό εφικτό; Η απάντηση είναι απολύτως ναι. Είναι εφικτό.
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Το έχουν πετύχει ολόκληρες χώρες σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, έχουν φτάσει δηλαδή σε ταφή μικρότερη από
1% του συνόλου των αποβλήτων τους. Και το πέτυχαν βέβαια μέσα στο
μείγμα των τεχνικών διαχείρισης και με την καύση. Η καύση συμμετέχει από
25% έως 35% για να φτάσουν αυτή τη στιγμή κάτω από 1% ταφή.
Το ερώτημα είναι η Ελλάδα για να πετύχει μηδενική παραγωγή
αποβλήτων θα πρέπει να περάσουμε κι εμείς από τον δρόμο που
ακολούθησαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Μην ξεχνάμε ότι η καύση
ξεκίνησε μετά τον πόλεμο ή και πριν τον πόλεμο στη διαχείριση των
αποβλήτων, όταν είχαν τις δικές τους εταιρείες που τις έφτιαχναν, άρα δικό
τους knowhow, όταν δεν υπήρχε χώρος να χωροθετήσουν από τότε, όταν δεν
ήξεραν για διοξίνες, όταν δεν ήξεραν για μια σειρά τεχνικές και μεθόδους που
σήμερα τις ξέρουμε και μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, που είναι πολύ πιο
φθηνές και κυρίως δημιουργούν πολύ περισσότερες θέσεις απασχόλησης και
μην ξεχνάμε τη θέση που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα. Την τεράστια
οικονομική κρίση.
Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε την ευρωπαϊκή εμπειρία στη
διαχείριση και να διαλέξουμε τις καλύτερες τεχνικές, τεχνολογίες και μεθόδους,
να τις προσαρμόσουμε στα ελληνικά δεδομένα και μπορούμε να πάμε
γρήγορα, πολύ γρήγορα και να φτάσουμε κι εμείς σε 15-20 χρόνια σε ταφή
κάτω από 1%. Νομίζω ότι είναι εφικτό.
Άρα λοιπόν, θα πρέπει να προσηλωθούμε στην αντεστραμμένη
πυραμίδα και πράγματι η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο κομμάτι και πρέπει να
κάνουμε πάρα πολλά και εμείς τώρα θα συζητήσουμε και σαν χώρα για τα
θέματα της πρόληψης, όταν σε άλλες χώρες υλοποιούν ήδη πάρα πολλά
πράγματα, υπάρχει μια τεράστια εμπειρία. Και βέβαια, επαναχρησιμοποίηση,
ανακύκλωση και όλα τα άλλα.
Σας μιλώ επίσης και με ένα άλλο καπέλο. Συμμετέχουμε σαν
περιβαλλοντικός φορέας στο μεγαλύτερο δίκτυο κοινωνικής οικονομίας
πανευρωπαϊκό, το Reuse, το οποίο απασχολεί 4.500 επιχειρήσεις, 200.000
άτομα απασχολούνται και μάλιστα έχουμε τη χαρά και την τιμή, επειδή μας
αγάπησαν πάρα πολύ, να έχουμε και την προεδρεία στο Διοικητικό Συμβούλιο
και να διαβουλευόμαστε στην Κομισιόν για τις οδηγίες που επίκεινται. Και εκεί,
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εκεί

στην

Κομισιόν

σήμερα

τι

συζητούν;

Συζητούν

για

στόχους

επαναχρησιμοποίησης, για στόχους πώς θα βάλουμε την πρόληψη μπροστά,
πώς θα τη μετρήσουμε, τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε, τι οικονομικά
εργαλεία και τέτοιες τεχνικές και μεθόδους πολύ μακριά από αυτά που εμείς
δεν έχουμε κάνει τόσες δεκαετίες σε σχέση με ανακύκλωση. Εκεί βρίσκεται η
Ευρώπη και εκεί θα πρέπει να πάμε κι εμείς γρήγορα.
Άρα λοιπόν, στα θέματα της πρόληψης ήδη έχει ανοίξει ο
διάλογος στην Ελλάδα. Εγώ συμφωνώ και με την πρόταση του κυρίου
Λουκάτου, θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς σημαία κάποια πράγματα και
συμφωνούμε με τα πλαστικά και ήδη έχουμε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη
πρόταση για τις πλαστικές σακούλες. Είμαστε η μόνη χώρα η οποία τις
παίρνεις δωρεάν. Η πρόταση είναι να τις πληρώνουμε όσο είναι το κόστος
τους, αντίστοιχα να μειωθεί το κόστος των προϊόντων. Τα σουπερμάρκετ λένε
ότι οι σακούλες τους κοστίζουν 0,13%, άρα να φθηνύνουν όλα τα προϊόντα
0,13% και να πληρώνουμε τις πλαστικές σακούλες, αφού έτσι κι αλλιώς
πληρώνουμε μέσα τα προϊόντα. Και βέβαια, ενδεχομένως να μπει κι ένας
μικρός φόρος στις πλαστικές σακούλες, ώστε να αποτρέψουμε τη μία φορά
της χρήσης τους, να προωθήσουμε τις πολλών χρήσεων πλαστικές ή άλλου
υλικού σακούλες και βέβαια, η φορολογία των πλαστικών σακουλών να πάει
σε ένα ταμείο πρόληψης και να χρηματοδοτεί δράσεις πρόληψης.
Επίσης, προτείνουμε και το ειδικό τέλος ταφής, που υπάρχουν
ενστάσεις πολλές από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα, θάβουμε πάρα
πολλά σκουπίδια, μα πάρα πολλά σκουπίδια. Η χώρα μας είναι από τις
τελευταίες χώρες με τεράστιο ποσοστό ταφής. Είναι επιτέλους καιρός αυτό το
τέλος, το ειδικό τέλος ταφής, να πάει και να χρηματοδοτήσει δράσεις της
ανώτερης ιεραρχίας της διαχείρισης απορριμμάτων και συγκεκριμένα τις
δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, που έχουμε
πάρα πολλά να κάνουμε και είμαστε πάρα πολύ πίσω. Άρα αυτό το ειδικό
τέλος ταφής δεν πρέπει να πάει να καλύψει μια μαύρη τρύπα της οικονομίας,
αλλά να πάει ακριβώς να δώσει πίσω τα λεφτά που χάθηκαν από την
κοινωνία, θάβοντας τόσες δεκαετίες τόσα υλικά.
Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε λοιπόν την ανώτερη ιεραρχία
της διαχείρισης, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στη διαλογή στην
πηγή. Είναι η λέξη-κλειδί. Η ανακύκλωση γίνεται από τις βιομηχανίες, η
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κοινωνία κάνει τη διαλογή στην πηγή. Και πρέπει να την κάνει καλά και να
δώσουμε ερεθίσματα. Γι’ αυτό ακριβώς έχουμε προτείνει εδώ και πολύ καιρό
και βλέπουμε στον Εθνικό Σχεδιασμό ότι κάποια πράγματα μπαίνουν, πολλά
είναι απ’ έξω όμως και θα πρέπει να τα δούμε, όπως για παράδειγμα η
υποχρέωση ξεχωριστού καφέ κάδου για τα οργανικά.
Ακούγεται τόσο απλό, αλλά είναι τόσο σημαντικό. Αυτή τη
στιγμή, γιατί δεν παίρνουμε καθαρά υλικά από την ανακύκλωση; Ή αν πάμε
και σε μηχανικό διαχωρισμό σε εργοστάσια, διότι ακριβώς υπάρχουν τα
οργανικά μέσα τα οποία μειώνουν την καθαρότητα των υλικών, άρα ο
ξεχωριστός κάδος είναι απόλυτη ανάγκη και δεν πρέπει να τίθεται στόχος
ανάκτησης με διαλογή στην πηγή των οργανικών, όπως έχει τεθεί στον Εθνικό
Σχεδιασμό για 430.000 τόνους, ενώ θα έπρεπε ο κάδος να αφορά το σύνολο
των οργανικών. Εκεί θα πρέπει να στοχεύουμε, άρα λοιπόν δεν πρέπει να
μπαίνουν άνω όρια, διότι είναι σαν να βάζουμε φραγμούς στο μέλλον. Κάδος
λοιπόν για τα οργανικά.
Και βέβαια, θα πρέπει να δούμε το θέμα των κάδων, ακούσαμε
από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρωί για τέσσερις κάδους.
Κι εμείς το λέμε το τέσσερις κάδους, δεν θα το προτείναμε όμως τώρα άμεσα.
Ο κάδος για το χαρτί πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε κλοπή του χαρτιού,
άρα μπορούμε να μείνουμε προσωρινά στον μπλε κάδο. Όμως, χρειάζεται να
βρούμε στοχευμένες δράσεις διαλογής στην πηγή για το γυαλί. Το γυαλί δεν
μπορεί να μαζευτεί από τον μπλε κάδο. Θα πρέπει να βάλουμε κάδους μόνο
για το γυαλί σε σημεία που υπάρχει μεγάλη παραγωγή.
Αμέσως μετά την κρίση, θα πρέπει να δούμε ξεχωριστό κάδο για
το χαρτί. Μέσα στον μπλε κάδο βρίσκεται το 80% των υλικών περίπου είναι
χαρτί, άρα είναι κρίμα να το λερώνουμε το χαρτί με το υπόλοιπο 20% των
υλικών και να πρέπει να πάμε σε ΚΔΑΥ να το διαλέξουμε, άρα θα δούμε και
το θέμα του χαρτιού, του ξεχωριστού κάδου για το χαρτί, όπου επίσης μπορεί
να βρεθεί και χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων μέσα από τα
συστήματα της 2939 του νόμου το έντυπο χαρτί να χρηματοδοτηθεί από τους
εκδότες.
Επίσης, δεν είδαμε να προτείνεται ξεκάθαρα με συγκεκριμένους
ποσοτικούς τόπους το θέμα για τα πράσινα σημεία. Τα πράσινα σημεία είναι
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μια πραγματικότητα σήμερα στην Ευρώπη, εξυπηρετούν τουλάχιστον 100.000
και κάτω κατοίκους το κάθε πράσινο σημείο. Όλες οι χώρες τις οποίες
θέλουμε να φτάσουμε έχουν πράσινα σημεία. Η Ελλάδα ακόμα δεν ξέρουμε τι
είναι τα πράσινα σημεία και μάλιστα εμείς δεν μιλάμε μόνο για απλά πράσινα
σημεία, αλλά για ολοκληρωμένα πράσινα σημεία, όπου θα μπορούσαν να
γίνονται και δράσεις επαναχρησιμοποίησης, είτε για έπιπλα, είτε για
ηλεκτρικές συσκευές, είτε για ρουχισμό και για μια σειρά άλλα προϊόντα που
σήμερα δεν γίνεται τίποτα και πάνε στα σκουπίδια.
Και βέβαια, ένα οικονομικό εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να
βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, ακούστηκε από αρκετούς, το προτείνουμε
κι εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το «Πληρώνω όσο πετάω». Είναι ένα
εργαλείο το οποίο θα δώσει κίνητρα σε όλους μας και οικονομικά κίνητρα,
έστω και μικρά, να εκτρέψουμε ποσότητες από τον κάδο των σκουπιδιών για
να μας μειωθούν λίγο τα δημοτικά τέλη και έτσι μπορούμε να αυξήσουμε
πάρα

πολλές

ποσότητες

για

τα

προς

ανακύκλωση

ή

προς

επαναχρησιμοποίηση.
Και βέβαια, υπάρχει κι ένα προβληματάκι. Στην Ελλάδα δεν
μετράμε, δεν έχουμε στοιχεία και βέβαια, υπάρχουν και κάποια νούμερα μέσα
στον Εθνικό Σχεδιασμό που πραγματικά δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός,
κάνουν μπαμ. Όπως, για παράδειγμα, ότι οι πλαστικές συσκευασίες είναι 28%
στα σκουπίδια μας. Δηλαδή, το 72% υπόλοιπο πλαστικό τι είναι, αν δεν είναι
οι συσκευασίες το μεγαλύτερο ποσοστό; Και φτάνουμε σε τέτοιες ακραίες
εκφράσεις μέσα, που πραγματικά εάν τις δουν στην Ευρώπη, θα λένε,
«Παιδιά, εσείς δεν μετράτε καθόλου».
Επίσης, μέσα στον Εθνικό Σχεδιασμό είδαμε ότι κάποιες
μέθοδοι, κάποιες τεχνολογίες δεν υπάρχουν καν. Υπάρχουν νέες τεχνολογικές
εξελίξεις, ας πούμε στην κομποστοποίηση με μηχανικούς κομποστοποιητές,
που μπορείς στην πηγή, σε μεγάλους παραγωγούς οργανικών αποβλήτων,
όπως

είναι

χώροι

εστίασης,

ξενοδοχεία,

νοσοκομεία,

στρατόπεδα,

κατασκηνώσεις και μια σειρά άλλες εγκαταστάσεις μαζικής εστίασης, που
μπορούν να μαζεύονται επιτόπου τα υλικά τα οργανικά, να γίνονται compost
με τους κομποστοποιητές και να αξιοποιείται αυτό το compost μέσα στους
χώρους πρασίνου που υπάρχουν. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί και με το
«Πληρώνω όσο πετάω» και έτσι να πάμε πάρα πολύ γρήγορα να
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ανακτήσουμε πολύ μεγάλες ποσότητες διαλογής στην πηγή των οργανικών
και να τα κάνουμε compost, χωρίς καν να κουνηθεί φύλλο, χωρίς καμία
μετακίνηση, καμία μεταφορά, ούτε καν σε μονάδες κομποστοποίησης.
Επίσης,

θα

πρέπει

να

δούμε

το

θέμα

των

μονάδων

κομποστοποίησης, που υπάρχουν ακόμα υπολείμματα από ‘δω κι από ‘κει
στη νομοθεσία, με πάρα πολλά εμπόδια, τόσο στη χωροταξία, τόσο στις
τεχνολογίες, τόσο στις τεχνικές. Υποχρεώνουν, για παράδειγμα, μονάδες
κομποστοποίησης, ας πούμε κλαδεμάτων, να είναι κλειστές. Όλος ο πλανήτης
τις έχει ανοιχτές, εμείς πρέπει να τις έχουμε κλειστές λέει η νομοθεσία μας,
πράγμα παράλογο.
Θα πρέπει να τα δούμε γρήγορα όλα αυτά να τα ξεπερνάμε, εάν
θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Και βέβαια, θα πρέπει να δούμε την
κομποστοποίηση με μικρές-μέτριες μονάδες, να μπορούν οι δήμοι, η τοπική
αυτοδιοίκηση να χωροθετεί γρήγορα τα δικά της οργανικά, εάν θέλει και να τα
κάνει compost και να μην τους υποχρεώνουμε να τα πηγαίνουν απλώς μόνο
σε μεγάλες μονάδες συμμείκτων.
Επίσης, θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα όπως είναι η
ηλιακή ξήρανση. Γιατί ηλιακή ξήρανση; Το να μαζέψεις τις λάσπες από τους
βιολογικούς και να τις ξηράνεις, μετά τι θα τις κάνεις; Από τη στιγμή που τις
έβαλες σε ένα σειράδι και τις ξηραίνεις, τις ανακατεύεις λίγο παραπάνω και
λίγο παραπάνω και το κάνεις compost και το διαθέτεις. Γιατί ηλιακή ξήρανση;
Ποια η χρησιμότητα, εκτός από την αύξηση του κόστους;
Όπως επίσης και η ταφή της λάσπης σε ΧΥΤΑ μπορούμε να
δούμε και το θέμα της χωροθέτησης, της δημιουργίας κομποστοποίησης
επιτόπου, έστω και σε ΧΥΤΑ, αντί να το θάβεις στο ΧΥΤΑ, κάντο compost στο
ΧΥΤΑ και διάθεσέ το και πούλησέ το.
Άλλη μια παρατήρηση για τα νοσοκομειακά στις μονάδες που
προτείνονται. Αυτή τη στιγμή, οι μονάδες καύσης παγκοσμίως τείνουν προς το
μηδέν. Εμείς προτείνουμε δύο καινούργιες μονάδες καύσης; Δηλαδή, αυτή
που έχουμε των 30 τόνων που παίρνει 9 τόνους την ημέρα και μπορεί 30
γεμίσαμε και θέλουμε κι άλλες δύο; Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα
πρόβλημα γεωγραφίας και ενδεχομένως να δούμε κάποιο έργο ίσως στη
βόρεια Ελλάδα, αλλά δύο μονάδες καύσης δεν το καταλαβαίνουμε, τη στιγμή
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που υπάρχει η αποστείρωση, η οποία είναι πολύ πιο οικονομική. Σας θυμίζω
ότι ο αποτεφρωτήρας στα Άνω Λιόσια χρεώνει γύρω στα 2.000-2.500 ευρώ
τον τόνο, όταν η Ευρώπη χρεώνει 600 και 700 ευρώ τον χρόνο. Είμαστε τόσο
ευχαριστημένοι από την αποτέφρωση των νοσοκομειακών και θέλουμε κι
άλλες;
Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε όλα αυτά τα θέματα και βέβαια,
το τελευταίο με τον Εθνικό Σχεδιασμό είναι ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν
έχουν αγγιχθεί οι ποσότητες που είχαν προταθεί μέχρι τώρα. Δηλαδή,
παραμένουμε στο τονάζ των έργων όπως είχαν προταθεί από τους
προηγούμενους σχεδιασμούς. Η γνώμη η δική μας είναι ότι οι δυναμικότητες,
όλοι το λένε, σήμερα από το πρωί το ακούω από τους πάντες, ότι θα πρέπει
να κατέβει η δυναμικότητα. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να κατέβει κάτω κι από
το ένα τρίτο η δυναμικότητα. Διότι βάζουμε φρένο, είναι σαν να υποθηκεύουμε
το

μέλλον

όλης

της

προηγούμενης

ιεραρχίας,

της

πρόληψης,

της

ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης, εάν φτιάξουμε τέτοιες μονάδες.
Ευτυχώς, πιστεύω ότι θα επικρατήσει η λογική στους πάντες και θα πάμε σε
πολύ μικρότερα τονάζ.
Και μία πρόταση για να διευκολύνουμε να πάμε πιο γρήγορα
στα μικρότερα τονάζ είναι όλες οι μονάδες, θα μπορούσαμε να το δούμε, όχι
να το αφήνουμε σαν υπονοούμενο, να το δούμε ξεκάθαρα σαν προδιαγραφή
να δουλεύουν με τρεις βάρδιες. Αυτή τη στιγμή, δεν μιλάει κανείς για το πόσες
βάρδιες και αφήνουμε στην τιμή που θα προκύψει. Όχι. Από την αρχή τρεις
βάρδιες, να σχεδιαστεί η μονάδα για να δουλεύει με τρεις βάρδιες, άρα
εντατικά στην αρχή όταν δεν έχουμε πετύχει μεγάλους στόχους εκτροπής και
εν συνεχεία, να χαλαρώνουμε τις ώρες λειτουργίας όσο αυξάνει η
ανακύκλωση, η πρόληψη, η κομποστοποίηση, ώστε να μην κάνουμε μεγάλες
σήμερα επενδύσεις.
Άρα λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και
βέβαια, για να πετύχουν όλα αυτά θα πρέπει πρώτον η τοπική αυτοδιοίκηση,
η κοινωνία, οι κοινωνικοί φορείς και η πολιτεία η επίσημη να καταλάβουμε ότι
όλες αυτές οι τεχνικές που αναφέρονται στην πρόληψη, ανακύκλωση και
κομποστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση είναι το σημαντικότερο μέρος της
λύσης του προβλήματος. Δεν είναι ένα κάτι που πρέπει να το κάνουμε και
αυτό. Είναι το μεγάλο μέρος της λύσης του προβλήματος. Το λέει η
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Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκάθαρα, φαίνεται στους σχεδιασμούς, δεν φαίνεται στις
συγκεκριμένες προτάσεις των έργων. Και βέβαια, για να μπορέσουν όλα αυτά
να πετύχουν χρειάζεται σαφώς ενημέρωση της κοινωνίας, αλλαγή στη
συμπεριφορά, επένδυση πάρα πολύ σε προγράμματα ενημέρωσης και για
εμάς -και κλείνω με αυτό- τα προγράμματα ενημέρωσης έχουν να κάνουν με
τρία πράγματα που πρέπει να τα δούμε συγκεκριμένα. Το πρώτο είναι τα
σχολεία. Πάρα πολύ δουλειά με τα σχολεία. Το δεύτερο είναι πόρτα-πόρτα
ενημέρωση. Χτυπάμε την πόρτα των σπιτιών οι δήμοι και τους ενημερώνουν
εφ’ όλης της ύλης τι πρέπει να κάνει ο πολίτης για την ανακύκλωση, για τα
ογκώδη, για την οικιακή κομποστοποίηση, για τη διαλογή στην πηγή, για όλα
τα θέματα, με φυλλάδια. Έτσι γίνεται στην Ευρώπη, έτσι δημιουργούνται πάρα
πολλές θέσεις εργασίας και βέβαια, τρίτος τρόπος ενημέρωσης είναι όλα τα
υπόλοιπα που ξέρουμε. Σποτάκια, φυλλάδια, τηλεοράσεις.
Άρα λοιπόν, έχουμε πολλά μπροστά μας. Νομίζω ότι πολύ
σωστά ο Εθνικός Σχεδιασμός δεν έχει κλείσει. Θα πρέπει να πάρει τα
μηνύματα και όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου και τα μηνύματα από
τις προτάσεις τις πολύ ενδιαφέρουσες που τέθηκαν σε αυτή την αίθουσα
σήμερα και να δούμε έναν πολύ καλύτερο και πιο τολμηρό Εθνικό Σχεδιασμό.
Σας ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κυρκίτσο. Έχουμε το προνόμιο να
τον έχουμε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ, οπότε παραβιάζω
ανοιχτές θύρες αν πω ότι σε πολλά από αυτά που είπε είμαι απόλυτα
σύμφωνος.
Τελευταία ομιλήτρια για σήμερα είναι η κυρία Μαργαρίτα
Καραβασίλη, Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο
Ανάπτυξη και θα μας πει τις απόψεις του φορέα αυτού.
Μ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση τους
διοργανωτές σε μια πάρα πολύ σημαντική διαβούλευση για τον Εθνικό
Σχεδιασμό για τα απόβλητα, που περιμέναμε νομίζω αρκετό καιρό.
Και κυρίως καταρχήν θα ήθελα μετά από όλο αυτόν τον
καταιγισμό προτάσεων και απόψεων που προηγήθηκαν και που έχω
καλυφθεί σε πάρα πολλά θέματα, ότι το Παρατηρητήριο Πολιτών έκανε μια
διαβούλευση τον χρόνο που πέρασε, το ’13, συζήτησε και με πάρα πολλούς
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φορείς, κατέληξε με μια ανοικτή συνάντηση εργασίας πριν από έναν μήνα να
συζητήσει με δημάρχους, περιφέρειες, ΦΟΣΔΑ, κλπ, και να καταλήξει σε
κάποιες θέσεις οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την πλειοψηφία όπου έχουν
κατατεθεί και στο Υπουργείο.
Αυτό λοιπόν που θέλω εγώ τώρα να πω, γιατί πολλά πράγματα
ειπώθηκαν και δεν θέλω να κουράσω, καταρχήν να εκδηλώσω και να
χαιρετίσω το ότι αυτή τη στιγμή το ΥΠΕΚΑ έχει εκπονήσει μια εξαιρετικά πολύ
καλή μελετητική ομάδα ένα πρόγραμμα στρατηγικής για τα απορρίμματα και
ταυτόχρονα, ένα σχέδιο για την πρόληψη. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία αυτή
τη στιγμή είναι να δούμε πώς αυτό το όραμα, αυτός ο υπερκείμενος Εθνικός
Σχεδιασμός, ανεξαρτήτως αν ήρθε αργά, θα ήταν πολύ πιο καλό να τον
έχουμε λίγο νωρίτερα, να έχει συνδυαστεί και να έχει δέσει με τα υπόλοιπα
επίπεδα όπως έπρεπε, με τον περιφερειακό σχεδιασμό, με τα προγράμματα
των δήμων, ωστόσο έστω και τώρα να δούμε πώς μπορεί να αποτελέσει, να
παίξει τον ρόλο του και να μην μείνει ένα από τα πολύ ωραία κείμενα στο
συρτάρι.
Όταν το διάβασα, μπαίνοντας στη διαβούλευση, είναι όλα αυτά
που λέμε χρόνια. Είναι όλα αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτά
που κάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια. Ωστόσο,
είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι το έχουμε. Είναι ένα σχέδιο που για κάθε
ρεύμα λέει αυτά που πρέπει να πει, βάζει μια τάξη, δίνει μέτρα,
χρονοδιαγράμματα, ποσότητες, ακόμα κι αν υπάρχουν προβλήματα και
ελλείψεις, που πράγματι επισημάνθηκαν και νομίζω θα τα δείτε. Γιατί
δυστυχώς δεν είμαστε μια χώρα που έχουμε μια πλήρη καταγραφή των
ποσοτήτων για όλα τα ρεύματα και δυστυχώς είμαστε και μια χώρα που δεν
καταγράφονται όλα. Τα τρία τέταρτα των αποβλήτων φεύγουν, χάνονται στα
ποτάμια, στα ρέματα, στα λατομεία, και ούτω καθεξής. Και στις χωματερές,
αυτό το γνωρίζουμε.
Ωστόσο, είναι πάρα πολύ θετικό και το ξανατονίζω και μπράβο
σας. Το Εθνικό λοιπόν Σχέδιο είναι ένα υποδειγματικό θα έλεγα σχέδιο και
αποδεκτό από την πλειοψηφία των φορέων που ασχολούνται με τα θέματα.
Διατυπώνει τα αυτονόητα, ευθυγραμμίζεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε
πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Ταυτόχρονα, δίνει και μια βάση δεδομένων για την
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υφιστάμενη κατάσταση που θα πρέπει να συμπληρωθεί και να ανανεώνεται
συνέχεια μαζί με το ηλεκτρονικό μητρώο.
Ωστόσο, το θέμα που μας ενδιαφέρει και που θα πρέπει να
ενδιαφέρει το Υπουργείο είναι πώς και με ποιες προϋποθέσεις θα εφαρμοστεί.
Ποιες είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θα ακολουθήσουν; Και για να γίνει
αυτό, επειδή απ’ ό,τι ξέρω υπάρχει κι ένα δεύτερο στάδιο που θα ακολουθήσει
με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, θα πρέπει οι μελετητές, με τη βοήθεια των
υπηρεσιακών που καθοδηγούν αυτή τη μελέτη, να δουν λίγο καλύτερα, λίγο
βαθύτερα, να σηκώσουν το χαλί και κάτω απ’ το χαλάκι να δουν αυτά που
κρύβουμε συνήθως. Και ξέρετε, κρύβουμε πάρα πολλά σ’ αυτή τη χώρα.
Γιατί νομοθεσία είχαμε. Εθνικό σχεδιασμό είχαμε. Ημερομηνίες
για να κλείσουμε τις χωματερές είχαμε, παρατάσεις πήραμε. Θυμάμαι ήμουν
στο Υπουργείο και τρέχαμε με την κ. Μπιρμπίλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
να μην πληρώσουμε τα πρόστιμα του ’08 και πήραμε παράταση μέχρι το ’11
και μέχρι το ’12 έπρεπε να έχουμε αποκαταστήσει όλες τις χωματερές. Κι
ωστόσο, αν πάτε να ρωτήσετε, αγαπητοί μου μελετητές τους επιθεωρητές
περιβάλλοντος, που δεν ξέρω κατά πόσον τους ρωτήσατε, δέκα ολόκληρα
χρόνια έλεγχοι και επιθεωρήσεις. Ειδικότερα το ’11, το ’12, είχαμε εντολή,
ήμουν τότε επικεφαλής στην Επιθεώρηση, εντολή απευθείας από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξουμε όλες τις χωματερές εν ενεργεία. Και πάνω
απ’

όλα

στην

Πελοπόννησο.

Ξέρετε

πόσες

βρήκαμε;

Δέκα

φορές

περισσότερες από τις χωματερές που δήλωνε επίσημα η χώρα. Ξέρετε τι
καταστάσεις βρήκαμε; Στον Αφησσό, στη Σπάρτη και παντού. Και πόσα ΧΥΤΑ
βρήκαμε. Να έχουν πάρει δύο και τρεις φορές χρήματα επιπρόσθετα, με
κακοτεχνίες που να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Και τα αποτελέσματα τα
είδαμε και στην Κέρκυρα, στη Λευκίμμη, που ήταν και η ντροπή για κάποιες
περιόδους, τώρα αποκαταστάθηκαν αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν πρέπει κανείς να ψάξει λίγο καλύτερα και να βρει τα αίτια
που δεν υλοποιήθηκε αυτός ο Εθνικός Σχεδιασμός. Και οι οδηγίες. Η Οδηγία
η πρόσφατη που πραγματικά βάζει τους στόχους, είναι αυστηρότατη, βάζει
εγγυήσεις, σύστημα ασφάλειας, η ευθύνη του παραγωγού, σημαντικότατα
πράγματα που είναι κεκτημένα πλέον στη χώρα μας και ευτυχώς είναι
κεκτημένα και σε πολλά μυαλά και σε φορείς και σε επιχειρήσεις.
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Θέλει λίγο περισσότερο ψάξιμο, γιατί το επόμενο βήμα που θα
κάνετε πρέπει να είναι επιχειρησιακό. Αλλιώς, θα έχετε κι εσείς την
ικανοποίηση και οι υπηρεσίες που το παρακολουθούν ότι κάνατε ένα πάρα
πολύ ωραίο σχέδιο, μια υπέροχη έκθεση ιδεών, θα τη διαβάζουμε, θα την
ξαναδιαβάζουμε.
Θυμάμαι πριν δέκα χρόνια, εν μία νυκτί, ήμουν στις Βρυξέλλες
τότε, εν μία νυκτί, μας ήρθε από τον δήμο ένα χαρτάκι, μας έφεραν και πέντε
σακούλες και μας είπαν, «Από την επόμενη εβδομάδα η κίτρινη σακούλα θα
βάζετε αυτά και θα βγαίνει την Πέμπτη, η πράσινη θα βάζετε αυτά και θα
βγαίνει την Παρασκευή έξω από την πόρτα στις 10 η ώρα το βράδυ» και μέσα
σε έναν μήνα είχε προσαρμοστεί όλη η περιοχή. Ούτε ιδιαίτερα τερτίπια. Αλλά
είχε προετοιμαστεί ο δήμος. Υπήρχαν φορτηγά που έρχονταν πράσινα,
κίτρινα, κόκκινα, μπλε. Και που πήγαιναν σε χώρους ανακύκλωσης και όχι σε
χωματερές. Όταν μιλάγαμε για χρόνια τον μπλε κάδο και κανένας δεν πίστευε
πια ότι πηγαίνουν για ανακύκλωση. Κάποιοι παρακολουθούσαμε και βλέπαμε
πού πήγαιναν. Τα ιατρικά απόβλητα ακόμα πάνε στη Φυλή.
Μίλησε κάποιος αντιδήμαρχος από τα Λιόσια και είπε πολύ
ωραία πράγματα. Θα μπορούσα να του πω όμως και να αντιστρέψω, γιατί
υπάρχουν τοπικές αυτοδιοικήσεις και δήμαρχοι που εν γνώσει και των
δημοτικών συμβουλίων και με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων
παίρνουν μπαξίσι για να δέχονται επικίνδυνα. Υπάρχουν πολύ σημαντικές
εταιρείες, συστήματα ανακύκλωσης, που ανάμεσα στα ανακυκλώσιμα
ανακατεύουν επικίνδυνα. Υπάρχουν compost, μεγάλες εταιρείες, που έκλεισαν
ή δεν έκλεισαν ή τις κυνηγούν οι επιθεωρητές, που βρέθηκαν να αναμειγνύουν
με επικίνδυνα και να γεμίζουν με αυτό το compost όλα τα χωράφια της
Βοιωτίας, της Φθιώτιδας και ούτω καθεξής.
Λοιπόν,

επειδή

κάθε

νόμισμα

έχει

δύο

όψεις,

για

να

προφυλάξουμε τα νώτα μας πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά με τι έχουμε να
παλέψουμε. Εδώ δεν έχουμε να παλέψουμε με μια εύκολη πραγματικότητα.
Έχετε σαν Υπουργείο να παλέψετε κι εμείς σαν πολίτες βοηθάμε με
κατεστημένες νοοτροπίες χρόνων. Με κυκλώματα και συστήματα που είναι κι
εκεί που δεν τα φαντάζεστε. Εκεί που δεν τα φαντάζεστε.
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Πολιτική βεβαίως κάνει το Υπουργείο, πολιτική βεβαίως κάνουν
οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Αλλά την πραγματική πράξη της πολιτικής πολλές
φορές την κάνουν συστήματα, παρασυστήματα, παραοικονομίες, μέσα, έξω,
εντός και επί τ’ αυτά. Και πολύ καλά καταλαβαίνετε τι λέω.
Αν θέλουμε λοιπόν πραγματικά να έχουμε υλοποίηση, θα
πρέπει να γίνουν πράξη όλα αυτά, να έχουμε το επιπλέον βήμα της
αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης των περιφερειακών σχεδιασμών. Είπε
το πρωί νομίζω ο κύριος Μαχαίρας ότι σήμερα μιλάμε για το Εθνικό Σχέδιο και
όχι για τα περιφερειακά. Κι όμως, το ξέρει νομίζω και το γνωρίζει πολύ καλά
ότι ο υπερκείμενος σχεδιασμός, που είναι ο Εθνικός Σχεδιασμός, είναι αυτός
που υπαγορεύει, δίνει τις κατευθύνσεις για το πώς θα φτιαχτεί ο
περιφερειακός, πώς θα φτιαχτούν οι τοπικοί σχεδιασμοί και όλα αυτά μαζί,
περιφερειακοί και τοπικοί, θα συνδυάζονται ούτως ώστε να επιτυγχάνουμε
τους στόχους του Εθνικού Σχεδιασμού.
Γιατί το κάνουμε; Είναι ένα όραμα, απλώς το όνειρό μας; Όχι.
Είναι ένα σχέδιο, βάζει στόχους μετρήσιμους, θα τους παρακολουθείτε, θα
γίνουν φορείς ανεξάρτητοι, θα υπάρχουν ηλεκτρονικά μητρώα. Όλα μαζί
πρέπει να συμπλέουν, ούτως ώστε αυτοί οι στόχοι να είναι πραγματικότητα.
Εκτός αν θέλουμε να συνεχίσουμε να μαϊμουδίζουμε και λίγο, να
κοροϊδεύουμε και λίγο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Πού θα το καταλάβουν;
Εμείς πετυχαίνουμε τους στόχους». Μα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε,
Υπουργείο, πολιτικοί φορείς και πολίτες ότι μας συμφέρει να πιάσουμε τους
στόχους, γιατί το απόβλητο δεν είναι απόρριμμα, είναι προϊόν. Είναι προϊόν
που το αγοράζει ο πολίτης, αγοράζει την αξία του και η κυκλική οικονομία
επιβάλλει αυτόν τον κοινωνικό πόρο να τον γυρίσει πίσω.
Όλο αυτό το διάστημα της δραστηριότητάς μας, συναντήσαμε
δήμους, συναντήσαμε

πολίτες, συναντήσαμε φορείς, με

συγκινητικές

προσπάθειες. Μίλησε το πρωί και ο κύριος Αργυρόπουλος, δεν μπορούσαμε
να φανταστούμε πραγματικά τέτοιο πείσμα, τέτοια υπέροχη δουλειά, 5.000
Σπαρτιάτες αυτή τη στιγμή γνωρίζουν την ανακύκλωση, χαίρονται από αυτήν.
Λοιπόν, είναι πράγματα πάρα πολύ απλά και αυτονόητα που μπορούμε να
κάνουμε.
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Αυτό λοιπόν που παρακαλώ να δείτε, στους μελετητές, με την
ευαισθησία που έχετε και τη γνώση τεκμηριώστε το αδύνατο. Πώς αυτή η
πολιτεία, αυτό το κράτος και αυτό το σύστημα θα δουλέψει, μα πραγματικά θα
δουλέψει, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες στον κάθε φορέα, στην τοπική
αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια, επανασχεδιασμό από την αρχή των μεγάλων
εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε τους στόχους. Γιατί
όλα τα σχέδια, Ευρώπη 2020, Horizon 2020, Life, όλα τα χρηματοδοτικά
προγράμματα τι λένε αυτή τη στιγμή μέσα, τι χρηματοδοτούν; Έργα
αποκλειστικά που σέβονται την αποτελεσματικότητα των πόρων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς την κ. Καραβασίλη. Έκανε μια
έκκληση να περάσουμε από τα λόγια στα έργα.
Ο

χρόνος

είναι

περασμένος,

μπορούμε

να

δεχτούμε

περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων και στη συνέχεια να περάσουμε στα
συμπεράσματα. Βλέπω κυρίους οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί να θέλουν
να μιλήσουν. Ο κύριος εδώ δεν έχει τοποθετηθεί.
Π. ΣΑΧΙΝΗΣ: Περάσαμε πολύ ωραία σήμερα. Ακούσαμε έναν σωρό ωραία
πράγματα, ίσως τα έχουμε ξανακούσει και ματαξανακούσει.
Ακούσαμε και ανέκδοτα από υπηρεσιακούς, του στυλ «Αυτά
είναι των πολιτικών, δεν είναι δικά μας, οπότε δεν μπορούμε να
απαντήσουμε». Ακούσαμε και ειλικρινείς τοποθετήσεις, το πρόβλημα είναι
καθαρά πολιτικό. Κάποια στιγμή, ομολογώ κοιμήθηκα. Γιατί τα έχω
ξανακούσει αυτά. Και είδα ένα όνειρο. Είδα ξαφνικά τον Γιάννη τον Μανιάτη,
τον Γιάννη τον Μιχελάκη, είδα και τον Στουρνάρα και κάποιον άλλον επίσης,
από το Ναυτιλίας ακόμη, να είναι εδώ μαζί με όλους εμάς και να
κουβεντιάζουν και κάποια στιγμή όλοι αυτοί έγιναν ένα. Ένας μάνατζερ, ο
οποίος έπαψε πια να κάνει πολιτική και πράσινα άλογα και να λέει μεγάλες
κουβέντες. Και κάθισε και μας έβαλε κάτω να κουβεντιάσουμε και να βρούμε
λύσεις τώρα.
Γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή με το πρόβλημα που υπάρχει
στην Ελλάδα για τα απορρίμματα, προϊόντα, σκουπίδια, όπως διάολο θέλετε
πέστε τα, να βάζουμε στόχο ότι στο τέλος του ’14 θα έχουμε κάποια
νομοθεσία η οποία θα μας οδηγήσει στα επόμενα βήματα και βεβαίως στο
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μεταξύ, ο Εθνικός Σχεδιασμός όπως τον βλέπουμε τώρα δεν θα έχει
τελειώσει, αλλά οι ΠΕΣΔΑ όπως υλοποιούνται αυτή τη στιγμή… Και έλεγα,
«Βρε παιδιά, εγώ πλήρωσα το φαγητό μου σήμερα σαν φορολογούμενος και
θα πληρώσω και τα σκουπίδια τα οποία δεν θα στέλνω γιατί τα ανακυκλώνω,
αλλά κάποιος…»
Κάποιος ποιος, γιατί; Επειδή δεν λειτουργούσε ο ΦΟΣΔΑ και
πήρε την ευθύνη αυτός και τη διαχείριση αυτός και υπέγραψε για εγγυημένες
ποσότητες πάνω από τις προβλεπόμενες; Πολύ σωστά έκαναν οι ανάδοχοι
και ζήτησαν εγγυημένες ποσότητες, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι,
αλλιώς θα έκλειναν. Αλλά ποιος τους έδωσε την εντολή και με ποια μεγέθη;
Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε λιγάκι. Χρειάζεται ένας μάνατζερ
να πάρει τη δουλειά. Ένας. Δεν μπορεί να έχουμε πέντε υπουργεία να
μπλέκουν τα μπούτια τους για να μην φθάνουμε πουθενά. Γιατί αυτό είναι
σκόπιμο πια. Λοιπόν, ένας μάνατζερ μάς χρειάζεται. Και όλοι εμείς που
έχουμε ο καθένας τις απόψεις του να καθίσουμε να συνδράμουμε, να βάλουμε
τις λογικές μας κάτω, οι επιστήμονες, οι τεχνικοί, οι μηχανικοί, το ΤΕΕ, όλοι οι
διάολοι και οι τρίβολοι, μια φορά να καθίσουμε και να βρούμε συναίνεση. Και
υπηρεσιακή, κύριε Μαχαίρα, που εσείς κάνετε πολιτική. Γιατί ο έρμος ο
Μανιάτης δεν ξέρει όσο ξέρετε καλά εσείς το αντικείμενο και όταν του πείτε
κάποια στιγμή, «Ξέρεις, αν το υπογράψεις αυτό, ίσως θα έχεις δυσκολίες», θα
το υπογράψει ή δεν θα το υπογράψει.
Οι υπηρεσίες κάνουν πολιτική. Και πώς τη διαμορφώνουν την
πολιτική; Εσείς το ξέρετε.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Είναι άλλοι δύο κύριοι και σταματάμε. Σας ακούμε.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω, ο Εθνικός Σχεδιασμός θα θέτει και
αποστάσεις από οικισμούς και από εμπορικές χρήσεις αυτών των
εγκαταστάσεων, των όποιων εγκαταστάσεων;
Και το άλλο ερώτημα είναι αυτό που είχα θέσει στην αρχή. Θα
εξακολουθήσουν να δίνονται αντισταθμιστικά οφέλη χρηματικά στους δήμους,
στις περιοχές τις οποίες θα γειτνιάζουν αυτές οι εγκαταστάσεις; Και γιατί
δίδονται, εφόσον εκπληρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι από τις εγκρίσεις
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περιβαλλοντικών όρων που δίνονται; Μπορεί κάποιος να απαντήσει;
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Λοιπόν, για λόγους συντομίας θα απαντήσω εγώ.
Ο Εθνικός Σχεδιασμός προφανώς δεν αφορά αποστάσεις από
οικισμούς που λέτε, αυτά είναι ζητήματα των περιφερειακών σχεδιασμών.
Όσο για το τέλος φιλοξενίας, είναι για τον αντίστοιχο λόγο που δίνουμε και
όταν νοικιάζουμε ένα διαμέρισμα, πληρώνουμε στον ιδιοκτήτη κάποιο τέλος.
Κάνουμε χρήση ενός χώρου ο οποίος δεν μας ανήκει και γι’ αυτό κάτι
πληρώνουμε.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και γιατί όταν στήνεται ένα αρτοποιείο δεν δίνει στους γείτονες
αντισταθμιστικά οφέλη; Είναι μια εγκατάσταση κι αυτή.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Είναι ρητορικό το ερώτημα, τώρα τι να σας πω;
Χ. ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου,
απλά επειδή ακούστηκαν από τον κύριο από τον Τιτάνα, Κατσιάμπουλας
νομίζω, κάποια πρόταση για να εξαιρεθεί από την υποχρέωση διαχείρισης
μέσω συστημάτων η περίσσεια σκυροδέματος.
Ήθελα να σας ρωτήσω ότι οι δικές σας μονάδες ή αυτοί που
συνεργάζονται μαζί σας διαβεβαιώσατε ότι τα φέρνουν στη βιομηχανία. Γιατί
τα παίρνετε. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε και για τις μονάδες των άλλων,
που δεν συνεργάζονται μαζί σας; Είμαι από το Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω επίσης, κάπου είδα στη
διαφάνεια ότι 23% από 170504 το ΚΕΤΕ; Το είδα καλά; Το χώμα; Ή δεν είδα
καλά; Γιατί προηγουμένως ψάχναμε να δούμε τι θα το κάνουμε.
Α. ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ: Στην πρώτη ερώτησή σας, αυτό που λέω είναι ότι η
περίσσεια σκυροδέματος η οποία αξιοποιείται μέσα στα εργοστάσια τσιμέντου
ως πρώτη ύλη δεν απαιτεί καμία άλλη προεπεξεργασία της για να έρθει σαν
πρώτη ύλη στο εργοστάσιο, επομένως δεν υπάρχει και ανάγκη να περάσει
από ένα σύστημα επεξεργασίας αυτού του υλικού.
Βεβαίως, η εξαίρεση μπορεί να δοθεί σε αυτούς που είναι
νόμιμα

αδειοδοτημένοι

αποδέκτες

και

προϋποθέσεις, δεν μπορεί να γίνει για όλους.
227

ικανοποιούν

όλες

αυτές

τις

ΗΜΕΡΙΔΑ – 10/2/2014

Για
αργιλοχώματα

το

δεύτερο

εκσκαφών

ερώτημα,

170504

ως

βεβαίως,

πρώτη

ύλη.

χρησιμοποιούμε
Υποκαθιστούμε

αργιλοχώματα από τα λατομεία ως πρώτη ύλη, όχι ως καύσιμο. Για την
παραγωγή clinker και την παραγωγή τσιμέντου.
Χ. ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ: Αυτό το αγοράζετε ή το παίρνετε μόνοι σας; Θέλω να πω
ότι αν υπάρχει κάποιος που πρέπει να σας πουλήσει ένα φορτηγό χώμα
μπορεί υπό συνθήκες; Αν το αγοράζετε ή αν αυτός πρέπει να πληρώσει για
να σας το φέρει.
Α. ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ: Αυτό είναι μια εμπορική συζήτηση που σίγουρα δεν
μπορούμε να το συζητήσουμε σε επίπεδο Ένωσης. Αλλά υπάρχουν διάφορες
επιλογές που μπορεί να κάνει κανείς.
Χ. ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Παρακαλώ τον κ. Μαχαίρα να έρθει στο βήμα για να διαβάσει
τα συμπεράσματα, προκειμένου να κλείσουμε, γιατί η ώρα έχει περάσει.
(Διαλογικές Συζητήσεις)
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Την προηγούμενη ώρα είχα κάνει μια ερώτηση και δυστυχώς δεν
πήρα απάντηση. Δεν μπορεί να μην ξέρει κανείς να απαντήσει, είναι πολύ
εύκολη η ερώτησή μου. Να την επαναλάβω.
Βέβαια, να πω και κάτι πριν την ξανακάνω την ερώτηση. Είναι
ότι όντως ακούσαμε διάφορα ωραία πράγματα και ακούσαμε και από τον κ.
Λουκάτο, που ήταν και ο υπεύθυνος για τον σχεδιασμό του περιφερειακού
σχεδιασμού Πελοποννήσου. Είχαμε τότε και προβλήματα με τον ΧΑΔΑ,
έχουμε ακόμη και σήμερα. Να σας πω εδώ σε όλους ότι την Ημέρα του
Περιβάλλοντος του 2013 ξέσπασε φωτιά στον ΧΑΔΑ, η οποία καίει ακόμα και
σήμερα και μας μολύνει εδώ και έξι μήνες.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Είναι εκτός θέματος αυτό. Αν είναι να πείτε κάτι εντός
θέματος, ναι. Κάναμε υπέρβαση χρόνου για να μας πείτε κάτι.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ένα λεπτό παραπάνω δεν χάθηκε ο κόσμος.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι προηγουμένως έθεσα το εξής
ερώτημα. Ότι είπε ο κύριος Δρακόπουλος ότι τα έργα ΣΔΙΤ είναι ελπίδα. Και
ρώτησα προηγουμένως πάλι στο ίδιο πλαίσιο, το Δημόσιο δίνει χρήματα, οι
ιδιώτες βάζουν χρήματα, ο πολίτης έχει τα απορρίμματα. Αν δεν τα δώσει ο
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πολίτης με βάση τον νόμο 4042 τα απορρίμματά του και τα πάει σε μια
κοινωνική διαχείριση, τι γίνεται αυτός ο σχεδιασμός;
Γιατί τα λέω αυτά; Γιατί εδώ απ’ ό,τι παρακολούθησα από όλους
τους ομιλητές ελάχιστοι ανέφεραν ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και για την
κοινωνική

διαχείριση

των

απορριμμάτων.

Ή

διαφορετικά,

την

κοινωνικοποίηση των προϊόντων μας. Για να συμμετέχουν οι πολίτες.
Διαφορετικά, κοινωνική ευαισθητοποίηση για ποιον λόγο; Γιατί είμαστε
ευαίσθητοι;

Οι

κύριοι

κόπτονται,

παραδείγματος

χάριν,

για

την

τσιμεντοβιομηχανία. Οι πολίτες θα κόπτονται μόνο για το περιβάλλον; Δεν
πρέπει να έχουν και ένα οικονομικό κίνητρο ή όφελος τουλάχιστον στην τσέπη
τους;
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Στην Ευρώπη απ’ ό,τι ξέρω έτσι γίνεται, χωρίς όφελος.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι, στην Ευρώπη αν προσέξατε, ο κύριος …. μιλάει για πόρους,
μιλάει για υλικά.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δεν είπε κανείς όχι. Αυτή είναι η κοινωνική διαχείριση που
λέτε όμως. Την έθεσε ο κύριος Κυρκίτσος.
Ο λόγος στον κ. Μαχαίρα.
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Λοιπόν, από μια επίπονη μέρα, που ακούστηκαν τα πάντα,
νομίζω ότι δόθηκε ο λόγος σε πάρα πολλούς. Ακούσαμε πάρα πολύ χρήσιμα
πράγματα.
Πιστεύω ότι με αυτά που καταγράφηκαν και με όσους
προβληματισμούς αναπτύχθηκαν εδώ, το σχέδιο του Εθνικού Σχεδιασμού θα
εμπλουτισθεί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ένα σχέδιο το οποίο
να εξυπηρετήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα.
Από τα συμπεράσματα που έχουμε καταλήξει είναι ότι υπάρχει
ένα πρόβλημα αξιοπιστίας των στοιχείων σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη
κατάσταση παραγωγής των αποβλήτων. Αυτό το ξέραμε και εμείς από την
αρχή και όταν κάναμε τις προδιαγραφές είχαμε την επιλογή να κάνουμε ή
πέντε ρεύματα για όλα τα απόβλητα και να πούμε αστικά και προσομοιάζοντα,
βιομηχανικά, επικίνδυνα, μη επικίνδυνα, εξορυκτικά, γεωργοκτηνοτροφικά και
ΑΕΚΚ, αλλά προτιμήσαμε να μην πάμε σε αυτά τα πέντε ρεύματα, να πάμε σε
18 ρεύματα, γιατί το κάθε ρεύμα έχει το δικό του δίκτυο και τον τρόπο
διαχείρισής του, ούτως ώστε να φανούν αυτά τα πράγματα και να ξέρουμε
229

ΗΜΕΡΙΔΑ – 10/2/2014

ποιοι είναι οι παραγωγοί αυτών των συγκεκριμένων αποβλήτων, για να
αποδοθούν ευθύνες και υποχρεώσεις.
Γι’ αυτό και τον κάναμε σε 18 ρεύματα, για να είναι εύκολο και
στις επόμενες αναθεωρήσεις που πρέπει να γίνουν κάθε έξι χρόνια σύμφωνα
με την Οδηγία 2008/98, να είναι εύκολες και να μην μας τρώνε δύο και τρία
χρόνια για να κάνουμε αναθεώρηση ενός εθνικού σχεδίου.
Το προηγούμενο εθνικό σχέδιο που είχαμε δεν είχε αυτή την
ανάλυση. Συγκεκριμένα, όποιο το θυμούνται και είναι γνώστες σε αυτό, θα
δείτε ότι ήταν κάτι παραγραφούλες μικρές για τα βιομηχανικά απόβλητα, άλλα
απόβλητα τα είχε ξεχάσει, άλλα ρεύματα, κλπ. Δεν είχαμε εγκαταστάσεις, δεν
είχαν ονοματιστεί, δεν υπήρχαν δυναμικότητες, δεν υπήρχε τίποτα.
Τώρα κάναμε ένα σχέδιο, υπάρχουν οι βάσεις των δεδομένων
και μπορούμε εύκολα και από εκεί να αντλήσουμε στοιχεία και να
αναθεωρηθούν οι ΠΕΣΔΑ, αλλά και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση
να γίνεται επί τροχάδην, να μην διαρκεί η αναθεώρηση του Εθνικού
Σχεδιασμού πάνω από έξι μήνες, για να προλαβαίνουμε καταστάσεις. Άρα
λοιπόν, νομίζω ότι έτσι όπως πάει να ολοκληρωθεί το Εθνικό Σχέδιο θα
επιταχυνθούν και οι αναθεωρήσεις των ΠΕΣΔΑ.
Τα οικονομικά κίνητρα που ακούσαμε ήταν ένα άλλο σημαντικό
κομμάτι. Νομίζω ότι αυτά θα είναι στα επόμενα παραδοτέα του Εθνικού
Σχεδιασμού και εκεί θα ληφθούν υπόψη και θα τα ενσωματώσουμε.
Για την ανακύκλωση, για τη θέση που πρέπει να έχει η
ανακύκλωση και στη συνέχεια η ανάκτηση από τα σύμμεικτα, πολύ χρήσιμες
οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν. Και οι μελετητές αλλά και η ομάδα που
γράφει τα συμπεράσματα τα έχει κρατήσει όλα και όλες οι εισηγήσεις που
υπάρχουν θα αξιολογηθούν.
Σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων των μονάδων
επεξεργασίας αποβλήτων, η χρήση τους και η τυποποίηση και τα πρότυπα
που μπορούμε να έχουμε, θέλω να πω κάτι. Όταν ξεκίνησε ο Εθνικός
Σχεδιασμός,

τα

ΣΔΙΤ

τα

βρήκαμε

μπροστά

μας.

Ούτε

εμείς

τα

προγραμματίσαμε, ούτε εμείς τα μελετήσαμε, ούτε τίποτα. Ούτε το τμήμα
διαχείρισης στερεών αποβλήτων είχε άποψη ούτε είχε προτείνει το τι ΣΔΙΤ θα
γίνει σε ποια περιοχή θα γίνει και με ποιον τρόπο θα γίνει. Αυτές ήταν
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πολιτικές αποφάσεις, τις βρήκαμε, τις ενσωματώσαμε όπως είναι στον Εθνικό
Σχεδιασμό.
Το κομβικό σημείο για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού,
το είπα και το πρωί, είναι οι φορείς. Είναι η σύσταση και η θεσμοθέτηση των
φορέων. Και η θεσμοθέτηση των φορέων επηρεάζει όλα τα ρεύματα των
αποβλήτων. Δεν είναι μόνο τα αστικά, δεν είναι μόνο τα απόβλητα
κατασκευών και κατεδαφίσεων. Αν σκεφτείτε ότι τα μπάζα είναι πλυντήρια
αποβλήτων, αν δεν είναι ο φορέας μέσα να ελέγξει και του καταλήξουν στον
ΧΥΤΑ, θα έχουμε αυτές τις καταστάσεις που βλέπουμε. Άρα λοιπόν, θέλουμε
έναν φορέα αξιόπιστο, σωστά στελεχωμένο και θεσμοθετημένο, να μπορεί να
κάνει τη δουλειά του και από εκεί και πέρα να τροφοδοτεί τη δημόσια διοίκηση
με τα στοιχεία και την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων, για να ξέρουμε πώς
δουλεύει το κάθε δίκτυο στο κάθε ρεύμα αποβλήτου.
Για την εφαρμογή των ειδικών σχεδίων των αποβλήτων
ακούστηκαν το πρωί κάποιες παρατηρήσεις από το Υπουργείο Υγείας σε ό,τι
αφορά τον Εθνικό Σχεδιασμό για τα απόβλητα υγειονομικών μονάδων.
Επίσης, έγιναν κάποιες παρατηρήσεις για το αν απαιτούνται οι δύο πρόσθετες
μονάδες αποτέφρωσης. Και αυτό θα ληφθεί υπόψη.
Επίσης, σημαντικό είναι οι παρατηρήσεις που έγιναν για την
ένταση στην ξεχωριστή διαλογή των αποβλήτων στην πηγή και για τα
τέσσερα απόβλητα, πλαστικό, χαρτί, γυαλί και μέταλλο. Και είναι και στόχος
βέβαια, προκύπτει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό βέβαια όπως το
έχουμε δει και στον Εθνικό Σχεδιασμό θα έχει την τάση να ολοκληρωθεί.
Από εκεί και πέρα, βέβαια, το να υπάρχουν τα πράσινα σημεία
και οτιδήποτε άλλο ακούσαμε εδώ μέσα, πιο πολύ είναι δουλειά των φορέων
να τα προγραμματίσουν και να τα υλοποιήσουν. Αυτές οι κατευθύνσεις
υπάρχουν στον Εθνικό Σχεδιασμό και νομίζω ότι όσο πιο γρήγορα κάνουμε
τους φορείς για να τους δώσουμε στα χέρια να υλοποιήσουν τα ΠΕΣΔΑ, όπως
λέει και ο νόμος 4042 πλέον τα ΠΕΣΔΑ υλοποιούνται και εκπονούνται από
τους φορείς και φεύγουν από τους περιφερειάρχες, τόσο γρηγορότερα θα
φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε.
Σε ό,τι αφορά την ανάκτηση των υπολειμμάτων από τα ΚΔΑΥ,
από την τσιμεντοβιομηχανία, κλπ, νομίζω ότι στα πλαίσια της εθελοντικής
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συμφωνίας που έχει γίνει με το ΥΠΕΚΑ θα γίνουν οι απαραίτητες
προσπάθειες και διορθώσεις στο σχέδιο του Εθνικού Σχεδιασμού για να
μπορέσει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς τον κ. Μαχαίρα. Σας ευχαριστούμε
επίσης όλου για την παρουσία σας εδώ. Προβλέπεται επόμενη φάση
διαβούλευσης μετά το επόμενο παραδοτέο.
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Μετά το πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο παραδοτέο, θα
συνταχθεί το σχέδιο της θεσμοθέτησης του Εθνικού Σχεδιασμού, όπου όλα
μαζί θα βγουν στη διαβούλευση. Εκτιμούμε ότι η διαβούλευση αυτή θα είναι
περίπου στον Ιούλιο, για να μπορέσει πλέον να πάρει τέλος ο Εθνικός
Σχεδιασμός.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Το επόμενό μας ραντεβού λοιπόν κατά τον Ιούλιο. Σας
ευχαριστούμε πολύ και πάλι, καλό βράδυ.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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