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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 

  

Χαιρετιςμόσ  
Τπουργοφ ΠΕΚΑ 

Γιώργου Παπακωνςταντίνου 
ςτη Διημερίδα του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ  Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξη, 

με θζμα: «Ολοκληρωμζνη και Βιώςιμη Διαχείριςη τερεών Αποβλήτων» 

 

Κυρίεσ και κφριοι, 

Με πλιρθ επίγνωςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ, χαιρετίηω τθν ζναρξθ τθσ διθμερίδασ που 
διοργανϊνει το  Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ του 
Τπουργείου μασ, για τθν Ολοκλθρωμζνθ και Βιϊςιμθ Διαχείριςθ των τερεϊν Αποβλιτων. 
Μιασ διθμερίδασ που ςτόχο ζχει τθν προϊκθςθ τθσ γόνιμθσ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ και 
εμπειρίασ ς αυτόν τον κρίςιμο για τθ χϊρα μασ τομζα. 

Είναι ςε όλουσ γνωςτό ότι μια ςφγχρονθ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αποβλιτων κα πρζπει 
να αντιμετωπίηει τα απόβλθτα ωσ δυνθτικά αξιοποιιςιμο υλικό και επομζνωσ, χωρίσ να 
παραγνωρίηει τθ ςθμαςία τθσ αςφαλοφσ διάκεςθσ, κα πρζπει να δίνει ζμφαςθ ςτθν 
πρόλθψθ και ςτθν ανάκτθςθ υλικϊν και ενζργειασ.  

Είναι επίςθσ γνωςτό ότι παρά τα ςθμαντικά βιματα προόδου που ζχουν γίνει τα τελευταία 
χρόνια ςτθν Ελλάδα, μζνουν πολλά για να γίνουν ακόμα.  

Αναμφιςβιτθτα ςθμαντικι πρόοδοσ ζχει υπάρξει ςτον τομζα των ανεξζλεγκτων χϊρων 
διάκεςθσ (ΧΑΔΑ) αν αναλογιςτεί κανείσ ότι οι μζχρι ςχετικά πρόςφατα αρκετζσ χιλιάδεσ 
ΧΑΔΑ είχαν περιοριςτεί ςτο τζλοσ του προθγοφμενου ζτουσ ςε 305 μθ αποκαταςτθμζνουσ 
και 90 ςε λειτουργία, εξυπθρετϊντασ μόνον το 5%-6% των απορριμμάτων. Πρόοδοσ ζχει 
επίςθσ επιτευχκεί και ςτον τομζα τθσ ανακφκλωςθσ, όπου παρατθροφνται ςθμαντικά 
ποςοςτά ανάκτθςθσ, ιδίωσ ςε οριςμζνα ρεφματα αποβλιτων (π.χ. μπαταρίεσ)  

Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ πρζπει να ζχει και κζλει 
να ζχει  ζναν κακοριςτικό ρόλο ςτθν προςπάκεια υλοποίθςθσ τθσ μετάβαςθσ προσ τθν 
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ. Φυςικά πάντα ςε ςτενι ςυνεργαςία με το ςυναρμόδιο 
Τπουργείο Εςωτερικϊν, τισ Περιφζρειεσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και ειδικότερα 
τουσ ΦΟΔΑ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ.  

Η εμπλοκι του ΤΠΕΚΑ δεν περιορίηεται ςτθν εποπτεία του εγχειριματοσ, μια εποπτεία που 
αναμφιςβιτθτα απορρζει από τθ φφςθ του Τπουργείου ωσ Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, 
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αλλά επεκτείνεται ςτθν ενεργό ςυμμετοχι και χρθματοδότθςθ των αναγκαίων ζργων, 
μζςω του ΕΠΠΕΡΑΑ.  

Χρονικά πρϊτθ προτεραιότθτα ζχει θ εξάλειψθ τθσ απαράδεκτθσ κατάςταςθσ που 
δθμιουργεί θ λειτουργία και μθ αποκατάςταςθ των ζςτω και ςχετικά λίγων  ΧΑΔΑ που 
εξακολουκοφν να υπάρχουν. Όπωσ προανζφερα 395 μθ αποκαταςτθμζνοι, με τουσ 90 εξ 
αυτϊν ακόμα ςε λειτουργία. Κατά τθ διάρκεια του τελευταίου τριμινου  θ ΕΤΔ ΕΠΠΕΡΑΑ με 
τθ ςυνδρομι ςτελεχϊν τθσ ΜΟΔ κατάφερε να ενεργοποιιςει τουσ δικαιοφχουσ Διμουσ και 
Περιφζρειεσ να ανταποκρικοφν με αιτιματα ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ του ΕΠΠΕΡΑΑ, φψουσ 
200 εκ ευρϊ, και ςτθ ςυνζχεια να προχωριςουν ςτθν αξιολόγθςθ και ζνταξθ των 
προτάςεων. Ήδθ ζχει ενταχκεί το 90% των προτάςεων και μζχρι το τζλοσ του πρϊτου 
δεκαθμζρου του Απριλίου κα ενταχκεί το ςφνολο, που αντιςτοιχεί ςε 250 ΧΑΔΑ. 
Παράλλθλα, θ ΕΤΔ ΕΠΠΕΡΑΑ βρίςκεται ςε ςυνεχι επικοινωνία με τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ 
των ΠΕΠ με ςτόχο τθν επιτάχυνςθ τθσ ζνταξθσ των προτάςεων για 145 ΧΑΔΑ που ζχουν 
υποβλθκεί ι πρόκειται να υποβλθκοφν ςτισ Περιφζρειεσ. 

Μετά τθν ζνταξθ ακολουκεί φυςικά το κρίςιμο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ. τόχοσ μασ είναι θ 
υλοποίθςθ του κλειςίματοσ και αποκατάςταςθσ των ΧΑΔΑ κατά το ςυντριπτικά μζγιςτο 
ποςοςτό τθσ να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ του 2012. Πιςτεφουμε ότι κάτι τζτοιο είναι εφικτό, 
με ελάχιςτεσ πικανόν εξαιρζςεισ που ουςιαςτικά κα επιβεβαιϊνουν τον κανόνα. Για το 
ςκοπό αυτό θ ΕΤΔ ΕΠΠΕΡΑΑ ςε ςυνεργαςία με τθν ΜΟΔ και τθ ςυνδρομι τθσ Task Force 
ζχει ιδθ καταςτρϊςει ζνα ςχζδιο δράςθσ το οποίο ςτοχεφει ςτθν επιτάχυνςθ των 
διαδικαςιϊν, μζςω ςτενισ παρακολοφκθςθσ αλλά και ςτιριξθσ των δικαιοφχων με τθ 
βοικεια ειδικισ ομάδασ 15 περίπου ςτελεχϊν.   

Μεςοπρόκεςμα εξίςου ςθμαντικι αν όχι ςθμαντικότερθ είναι θ, ςτο μζγιςτο δυνατό 
βακμό, υλοποίθςθ μζχρι το 2015 των ΠΕΔΑ. Και ςτθν προςπάκεια αυτι το ΤΠΕΚΑ 
ςυμμετζχει πζραν των άλλων και με οικονομικι ςτιριξθ των Περιφερειϊν, με τα 245 εκατ. 
ευρϊ του ΕΠΠΕΡΑΑ τα οποία ζχει εκχωριςει προσ τισ Περιφζρειεσ, για να ενιςχφςει τα δικά 
τουσ κονδφλια. 

Είναι αλικεια ότι αρκετοί από τουσ περιφερειακοφσ αυτοφσ ςχεδιαςμοφσ ζχουν θλικία που 
προςεγγίηει τα 10 χρόνια και είναι λογικό να χρειάηονται ανακεϊρθςθ. Σθν προςπάκεια 
μιασ τζτοιασ ανακεϊρθςθσ ζχουμε ιδθ ξεκινιςει αλλά κακϊσ οι καιροί «ου μενετοί» είναι 
αναγκαίο παράλλθλα να αντιμετωπίηουμε τουσ υφιςτάμενουσ ςχεδιαςμοφσ ωσ ηωντανά 
κείμενα με δυνατότθτεσ ςυνεχϊν και ευζλικτων προςαρμογϊν ςτισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και 
αντιλιψεισ. 

Φυςικά ςε κάκε περίπτωςθ ςτακερόσ προςανατολιςμόσ είναι θ ςυμμόρφωςθ με τθν 
ιεράρχθςθ τθσ Κοινοτικισ αλλά και Εκνικισ νομοκεςίασ που αποςκοπεί, πζραν τθσ 
πρόλθψθσ και τθσ ανακφκλωςθσ, ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αξιοποίθςθσ  του μεγάλου 
οργανικοφ κλάςματοσ των αποβλιτων είτε μζςω ανάκτθςθσ υλικϊν ι μζςω παραγωγισ 
ενζργειασ. Σθ μεγιςτοποίθςθ αυτι κα επιδιϊξουμε, χωρίσ ωςτόςο, τουλάχιςτον μζχρι το 
2015, να μπορζςουμε να αποφφγουμε, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν είναι εφικτι θ 
αξιοποίθςθ, και το μζτρο τθσ αςφαλοφσ διάκεςθσ ςε ΧΤΣΑ.  
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Αναγνωρίηουμε ότι θ εφαρμογι μιασ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων κα πρζπει να 
χαρακτθρίηεται από ευελιξία για να μπορεί να προςαρμοςτεί ςτισ εκάςτοτε τοπικζσ 
ιδιαιτερότθτεσ. Πιςτεφουμε όμωσ ότι κα πρζπει να υπάρξουν οριςμζνοι βαςικοί κοινοί 
κανόνεσ για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ. Σα βαςικά γνωρίςματα των κανόνων αυτϊν 
μποροφν να ςυνοψιςκοφν ωσ εξισ 

 Θα πρζπει να αξιοποιθκοφν οι δυνατότθτεσ που από τθ φφςθ των ζργων 
προςφζρονται για ςυμπράξεισ του δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα 

 Θα πρζπει να αξιοποιθκεί θ παρεχόμενθ από τθ νομοκεςία ευελιξία μεταξφ 
εναλλακτικϊν ι ςυμπλθρωματικϊν τεχνολογιϊν ανάκτθςθσ υλικϊν και ενζργειασ 

 Θα πρζπει να προωκθκεί θ ςυμμετοχι όλων των διακζςιμων τεχνολογιϊν, ςτο 
βακμό που εξαςφαλίηουν τθν απαιτοφμενθ περιβαλλοντικι προςταςία και 
κοινωνικι ςυναίνεςθ. Μια ςυναίνεςθ που ωςτόςο κα πρζπει να προκφψει από ζνα 
νθφάλιο και ουςιαςτικό διάλογο, χωρίσ εμμονζσ και προκαταλιψεισ. 

 

Κι εδϊ πρζπει να ςτακοφμε λίγο, γιατί το βλζπουμε πια πζρα από κάκε αμφιςβιτθςθ, ότι θ 
άρνθςθ θ ςυμπεριφορά "όχι ςτθ δικι μου αυλι" ζχει οδθγιςει ςε μια κατάςταςθ που όλοι 
χάνουμε: 

- χάνει το περιβάλλον από τθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ απορριμμάτων 

- χάνει θ δθμόςια υγεία, με τθν άρνθςθ του ελεγχόμενου, ςε οργανωμζνουσ χϊρουσ και 
μονάδεσ επεξεργαςίασ, μεταςχθματιςμοφ των απορριμμάτων 

- χάνει θ οικονομία, από τθ ςπατάλθ πόρων, από τθν απουςία των ςχετικϊν επενδφςεων, 
από τθν υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ. 

Χάνει θ χϊρα γιατί θ προκατάλθψθ δεν αφινει να δοφμε κακαρά τθν πρόοδο που ζχει 
ςθμειϊςει θ τεχνολογία ςε αυτόν το τομζα. Σθν πρόοδο που υπάρχει, είναι γνωςτι και 
αξιοποιείται ςε άλλεσ χϊρεσ, αλλά ακόμθ και ςτθν χϊρα μασ ςε κάποιεσ περιοχζσ. 

Τπάρχει πολφσ δρόμοσ ακόμα, αλλά αξίηει να ςθμειϊςουμε τα βιματα προόδου που ζχουν 
γίνει. ε αρκετζσ Περιφζρειεσ ζχουν γίνει οι προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ για τθν 
ωρίμανςθ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ δθμοπράτθςθ των ζργων (Αττικι, Πελοπόννθςοσ, 
Μακεδονία, Δ. Ελλάδα). Φυςικά βριςκόμαςτε ακόμα ςτθν αρχι, θ οποία κα πρζπει να ζχει 
ςυνζχεια. Και για τθ ςυνζχεια αυτι κα πρζπει να καταβλθκεί κάκε δυνατι προςπάκεια για 
μια ςυντονιςμζνθ ςτιριξθ των Περιφερειϊν και των Δικαιοφχων. 

Κυρίεσ και κφριοι 

Η χϊρα μασ δεν ςτερείται ενόσ αξιόλογου επιςτθμονικοφ δυναμικοφ με γνϊςθ και 
κεωρθτικι κατάρτιςθ ςτο κζμα των αποβλιτων. Και προςβλζπουμε ςτθ ςυνδρομι του 
επιςτθμονικοφ αυτοφ δυναμικοφ. Θα πρζπει όμωσ παράλλθλα να αναγνωριςτεί ότι θ 
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των αποβλιτων είναι ζνα ιδιαίτερα ςφνκετο πρόβλθμα, που 
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πζρα από τισ τεχνικζσ περιλαμβάνει ουςιαςτικζσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνιςτϊςεσ. 
Και ςε τζτοιεσ ςφνκετεσ περιπτϊςεισ θ εμπειρία που αποκομίηεται από τθν πράξθ, τα 
επιτυχθμζνα παραδείγματα, είναι καταλυτικι. Θα μποροφςε κανείσ να πει, παραφράηοντασ 
μια γνωςτι ριςθ, ότι όςο αξίηει ζνα επιτυχθμζνο παράδειγμα δεν αξίηουν δεκάδεσ 
κεωρίεσ.  

Και αυτι πιςτεφω ότι είναι θ αξία τθσ προςπάκειασ που ξεκινάμε ςιμερα.  Η ςυνεφρεςθ 
από τθ μια εξεχόντων ειςθγθτϊν  από κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που κα 
παρουςιάςουν τθν εμπειρία των χωρϊν τουσ ςε δόκιμεσ και επιτυχθμζνεσ  πρακτικζσ 
διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων και από τθν άλλθ Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν 
Αποβλιτων, Εκπροςϊπων Περιφερειϊν και Δθμάρχων από πολλζσ πόλεισ τθσ χϊρασ 
αποτελοφν εγγφθςθ για μια δθμιουργικι και αποτελεςματικι ςυηιτθςθ. Μια ςυηιτθςθ που 
ελπίηω να αποτελζςει το ζναυςμα για περαιτζρω εποικοδομθτικζσ ςυνεργαςίεσ. 

Κλείνοντασ κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν ΕΤΔ ΕΠΠΕΡΑΑ για τθ διοργάνωςθ τθσ διθμερίδασ 
κακϊσ και όςουσ ςυμμετζχουν είτε ωσ ειςθγθτζσ ι ωσ ακροατζσ και να ευχθκϊ επιτυχία 
ςτισ εργαςίεσ ςασ   

ασ ευχαριςτϊ   


