Δημοσιοποιήθηκε το αναθεωρημένο Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Το ΕΣΔΑ έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypeka.gr (ενότητα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, υποενότητα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ), όπου είναι επίσης αναρτημένο και το Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, αναπόσπαστο στοιχείο του νέου
Σχεδιασμού.
Το ΕΣΔΑ, το οποίο διαμορφώθηκε από κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συμπυκνώνει τη ριζικά διαφορετική πολιτική
αντίληψη της νέας διακυβέρνησης προς ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης
αποβλήτων , σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, με άξονες προτεραιότητας
την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο δήμων των οποίων αναβαθμίζεται
ο ρόλος, την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση
στη διαλογή στην πηγή , την διακριτή διαλογή και επεξεργασία του οργανικού
κλάσματος, τη μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης , την
ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, και κυρίως την κατοχύρωση του δημόσιου
χαρακτήρα της διαχείρισης αποβλήτων. Οι στόχοι του ΕΣΔΑ υιοθετούν πλήρως τη
μεθοδολογία της ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων της εθνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας, υπερβαίνοντας τη λογική των συγκεντρωτικών μονάδων
διαχείρισης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, υπέρ της διαλογής στην πηγή
ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων και της μείωσης της παραγωγής αποβλήτων αλλά
και του κόστους διαχείρισής τους.
Παραμένουν εκτός τα προγραμματισμένα έργα ΣΔΙΤ
Στο τελικό κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων προβλέπεται
αναστολή όλων των έργων ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) για τα
οποία δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις μέχρι την ημέρα έγκρισης του ΕΣΔΑ και
αντ” αυτών θα σχεδιαστούν έργα υποδομές και δράσεις, βάσει του νέου
σχεδιασμού.
Τέτοιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπολειπόμενων συμμείκτων Αστικών Στερεών
Απορριμμάτων (ΑΣΑ) με συνολική δυναμικότητα 2.404.450 τόνου ανά έτος είχαν
δρομολογηθεί σε Πελοπόννησο, Δυτική Μακεδονία, Ηλεία, Σέρρες, Ήπειρο,
Αλεξανδρούπολη, Θήβα, Φωκίδα κ.ά.) , τα περισσότερα με τη μορφή ΣΔΙΤ. Από
αυτά σύμβαση υπεγράφη στα μέσα Ιουνίου μόνο για τη ΣΔΙΤ Δυτικής Μακεδονίας.
Πάντως, τα νέα Περιφερειακά Σχέδια (ΠΕΣΔΑ), τα οποία πρέπει να έχουν
αναθεωρηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, μπορεί να προβλέπουν ΣΔΙΤ, συμβατά όμως
με τον νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι
προσανατολισμένη στους εξής στόχους-ορόσημα για το 2020: τα κατά κεφαλή
παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά, η προετοιμασία προς
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων –

βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των αστικών στερεών
αποβλήτων, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης,
όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η
υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε
λιγότερο από το 30% του συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). Το ΕΣΔΑ
εκτός από τα ΑΣΑ περιλαμβάνει τη διαχείριση και άλλων ρευμάτων αποβλήτων όπως
τα βιομηχανικά απόβλητα, τα γεωργοκτηνοτροφικά, η ιλύς των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων.
Ο προγραμματισμός του Υπουργείου προβλέπει στη συνέχεια:
· Έγκριση του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, του
οποίου η εκπόνηση ολοκληρώνεται και σύντομα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
· Προσαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων στη στοχοθεσία
και κατευθύνσεις του αναθεωρημένου εθνικού σχεδιασμού ως την
30η Σεπτεμβρίου. · Διαμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε
εφαρμογή του ΕΣΔΑ, μεταξύ των οποίων και μέτρα διευκόλυνσης της χωροθέτησης
υποδομών ήπιας διαχείρισης αποβλήτων.
· Πολύμορφες ενημερωτικές πρωτοβουλίες για τον ΕΣΔΑ και διάλογος με τη
συμμετοχή τόσο Επαγγελματικών, Επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, όσο και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να διευκολυνθεί η επικαιροποίηση των ΠΕΣΔΑ.
· Δράσεις τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των Δήμων και των υπηρεσιών
τους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κατάρτιση μέχρι την
15η Σεπτεμβρίου των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων και υλοποίησή τους στη
συνέχεια, με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.
· Χρηματοδότηση των δράσεων και υποδομών των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων και
των συναφών έργων των ΠΕΣΔΑ, μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών και εθνικών
προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ναυτιλίας και
Τουρισμού.
Η ευαισθητοποίηση, συμμετοχή και εν τέλει η κινητοποίηση της κοινωνίας των
πολιτών αποτελεί την αποτελεσματική κινητήρια δύναμη και προϋπόθεση επιτυχίας
του νέου Σχεδιασμού.
Το δελτίο τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ

