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Θέμα: Θέμα: Τοποθέτηση – Σχόλια σχετικά με τον νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων 
 
 
 
Κύριε Υπουργέ 
 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ παρακολουθεί στενά τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων, τόσο 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μας όσο και στη Χώρα.   
Σχετικά με το  προτεινόμενο σχέδιο αναθεώρησης, σας διαβιβάζουμε τις επισημάνσεις της Μόνιμης 
Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Τμήματός μας, για  μία σειρά θεμάτων που θα 
προκαλέσουν προβλήματα στην εφαρμογή του ή θα περιορίσουν την αποτελεσματικότητά του:  
 

 Το νέο σχέδιο αποκλίνει από τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε την συγκέντρωση 
αρμοδιοτήτων στους ΦοΔΣΑ και την κεντρική διαχείριση των αποβλήτων με ευθύνη του 
ΦοΔΣΑ. 

 Ενισχύει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών από τους Δήμους, στους οποίους 
θα δώσει αρμοδιότητες συλλογής, διαχείρισης ,αξιοποίησης, οικονομικής εκμετάλλευσης. Οι 
ΦΟΔΣΑ στην ουσία αναλαμβάνουν ότι «περισσεύει» για περαιτέρω διαχείριση. 

 Προβλέπει αναθεώρηση των ΠΕΣΔΑ έως τον Σεπτέμβριο 2015, με ταυτόχρονη ενσωμάτωση 
στους ΠΕΣΔΑ των Τοπικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης των δήμων, για την 
ολοκλήρωση των οποίων τίθεται  προθεσμία 5 μηνών μετά την έγκριση του ΕΣΔΑ. 

 Καθορίζει υψηλότερους  ποσοστιαίους στόχους από ότι υποχρεούμαστε ως χώρα, των 
οποίων η επίτευξη,  με το προτεινόμενο αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης στους ΟΤΑ, 
είναι ανέφικτη. 

 Γεννάται προβληματισμός εάν και κατά πόσον για τα ειδικά ρεύματα (ανακυκλώσιμα – 
επαναχρησιμοποιούμενα υλικά) ευσταθεί -με Κοινοτικούς όρους - η ανάπτυξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας από δήμους ή φορείς των δήμων, ενώ η γενική  
κατεύθυνση είναι η αύξηση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. 

 Σε κάθε περίπτωση, το προτεινόμενο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων με τη μεταφορά 
αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ (αποκέντρωση ευθύνης, αξιοποίηση πόρων κλπ) εκτιμάται ότι 
δεν θα αποφέρει αποτελέσματα (εκτός πιθανόν από μεγάλους δήμους με σχετική 
οργάνωση). Οπότε, μετά από ένα χρονοβόρο  πειραματικό στάδιο θα αναγκαστούμε να 
επανέλθουμε  στην απόδοση αρμοδιοτήτων στους ΦοΔΣΑ. 
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 Στη βάση του προτεινόμενου ΕΣΔΑ αναμένονται να υπάρξουν ζητήματα σχετικά με την 
υλοποίηση του ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ) γιατί στον υπάρχοντα μέχρι σήμερα σχεδιασμό 
προβλέπεται να ενταχθούν τα ήδη δημοπρατημένα έργα ΣΔΙΤ (κεντρικές μονάδες 
επεξεργασίες), η υλοποίηση των οποίων προβλέπεται να σταματήσει και να επανεκτιμηθεί 
η αναγκαιότητά τους 
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