
 
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι της Τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργάτες, φίλοι,  
κυρίες  και  κύριοι  σας  καλοσωρίζω    στη  σημερινή  εκδήλωση  που 
συνδιοργανώσαμε με το ΤΕΕ , 
 

Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα απορρίμματα  στην εποχή της αειφορίας 
με      πρώτο  φορέα  το  Περιφερειακό  Σύνδεσμο  Φορέων  Διαχείρισης 
Στερεών  Αποβλήτων  Κεντρικής  Μακεδονίας  που  θα  αποτελέσει    και  
πανελλαδικά την  πυξίδα για όλη τη χώρα. 
Το  θέμα  της  σημερινής  ημερίδας «  Ο  Εθνικός  σχεδιασμός  διαχείρισης 
Αποβλήτων » αφορά στην πεμπτουσία της μεγαλύτερης πρόκλησης και 
συνάμα, ανάγκης, που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πόλεις και τα αστικά 
κέντρα,  δηλαδή  τη  μακρόχρονη  βιωσιμότητα  τους  εν  μέσω 
πληθυσμιακών,  περιβαλλοντικών  και  κοινωνικών  πιέσεων  και 
αντίρροπων  προτεραιοτήτων,  με  τη  χρήση  νέων  εργαλείων  και  την 
υποβοήθηση  σημαντικών  δραστηριοτήτων  από  τις  ολοένα  και  πιο 
έξυπνες τεχνολογίες. 

Σύμφωνα  με  τον  ΟΗΕ  η  καθαριότητα  μιας  πόλης  και  ο  τρόπος  που 
διαχειρίζεται  τα  απορρίμματα  της  αποτελούν  έναν  από  τους  πλέον 
βασικούς δείκτες καλής διακυβέρνησης, σε όλα τα μήκη και πλάτη της 
γης.  

Λέγεται  ότι  το  μέλλον  ανήκει  στις  πόλεις,  τα  μεγάλα  αστικά  κέντρα 
διαρκώς  επεκτείνονται  για  να  είναι  όμως  βιώσιμες,  οι  μητροπόλεις 
αυτές  που  τείνουν  να  μοιάζουν  όλο  και  περισσότερο  με  αυτόνομες 
πολιτείες,  απαιτείται  στρατηγική  και  ανάπτυξη,  κοινωνική  συνοχή, 
αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων,  και  επιπλέον  ‐   ρεαλιστικές  προοπτικές 
και όραμα. Με άλλα λόγια, αυτό που ξεχωρίζει μια πόλη από την άλλη, 
αλλά  και  μια  ευρύτερη  περιοχή  από  μια  άλλη,  τη  μία  από  την  άλλη 
περιφέρεια,  είναι  το  εάν  μπορεί  να  διαχειριστεί  το  αναπτυξιακό 
δυναμικό της με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο ενώ ιδιαίτερο ρόλο 
στη βιωσιμότητα μιας πόλης και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της 
παίζει  η  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  και  ιδιαίτερα  δε  των 
οικιακών  απορριμμάτων,  που  αποτελούν  και  την  βασική 
δραστηριότητα του ΦΟΔΣΑ.  



Με  βασική  προϋπόθεση  ότι  θα  αξιοποιηθούν  κατάλληλα  οι  νέες 
τεχνολογίες  και  θα  επιλεγούν  οι  κατάλληλοι  τρόποι  για  την 
ενεργοποίηση  των  κατοίκων  –  πολιτών,  μέσα  από  τις  μελλοντικές 
«έξυπνες»  πόλεις  θα προκύψει  ένα  νέο μοντέλο  αειφόρου ανάπτυξης 
που  θα  μεταφράζεται  σε  υγιή  οικονομική  ανάπτυξη,  σε  δημιουργία 
νέων θέσεων απασχόλησης, σε βελτίωση των δεικτών δημόσιας υγείας, 
σε  αναβάθμιση  των  δημόσιων  και  ιδιωτικών  υποδομών,  σε  καλύτερη 
καθημερινότητα  για  τους  κατοίκους  των  έξυπνων πόλεων.  Δεν  πρέπει 
να ξεχνάμε ποτέ ότι η διαχείριση των απορριμμάτων ως επιστήμη, αλλά 
και οι καθημερινές πρακτικές της προσωρινής αποθήκευσης σε κάδους, 
της  συλλογής  με  απορριμματοφόρα,  της  μεταφόρτωσης,  της 
υγειονομικής  ταφής αλλά  και  των μονάδων  επεξεργασίας,  ότι  δηλαδή 
ονομάζουμε  ολοκληρωμένο  σύστημα  διαχείρισης,  αναπτύχτηκαν  εδώ 
και  50‐100  χρόνια  στην  Ευρώπη  και  ιδιαίτερα  στα  αστικά  κέντρα,  με 
βασικό  στόχο  να  προστατευτεί  η  δημόσια  υγεία.  Αυτός  ακριβώς  είναι 
και ο λόγος που πολεμήσαμε για χρόνια και  τελικά το καταφέραμε να 
κλείσουμε τις περιβαλλοντικά και υγειονομικά απαράδεκτες χωματερές 
στην περιοχή μας.  

Τα τελευταία 15 έτη στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν γίνει 
σημαντικά  βήματα  στη  διαχείριση  των  απορριμμάτων.  Όχι  απλά 
έκλεισαν  οι  χωματερές,  που  δυστυχώς  σε  πολλές  περιοχές  της  χώρας 
παραμένουν ανοικτές, αλλά φτιάξαμε έναν από τους καλύτερους ΧΥΤΑ 
της  Ευρώπης,  ολοκληρώνουμε  το  δίκτυο  μεταφόρτωσης  και 
αναπτύξαμε  προγράμματα  ανακύκλωσης  με  διαλογή  στην  πηγή  σε 
ολόκληρη  την  περιφέρεια,  επιτυγχάνοντας  σημαντικά  αποτελέσματα 
που μας κατατάσσουν στην πρωτοπορία της Ελλάδας.  

Στο επίπεδο των υποδομών κάναμε πολλά, έχουμε όμως μπροστά μας 
ακόμα  μεγαλύτερες  προκλήσεις  και  θέλω  να  σημειώσω  ότι  παρά  το 
γεγονός ότι αναλάβαμε τον ΣΟΤΑΝΘ εν μέσω βαθύτατης κοινωνικής και 
οικονομικής  κρίσης,  παρά  το  γεγονός  ότι  βασανιζόμαστε από  έλλειψη 
στοιχειωδών  πόρων,  εμείς  όχι  μόνο  δεν    το  βάλαμε  κάτω  αλλά 
καταφέραμε να είμαστε ο πρώτος φορέας που έχει συγκροτηθεί νόμιμα 
σε ολοκληρωμένη βάση πανελλαδικά. Θα μπορούσαμε να βολευτούμε, 
όπως σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι φορείς με παρατάσεις, θα μπορούσαμε 
να  επικαλεστούμε  χίλια  δυο  προβλήματα  και  εμπόδια  αλλά  δεν  το 
κάναμε. Γιατί πεποίθηση μας είναι ότι οι ηγεσίες πρέπει να πιάνουν τα 
προβλήματα  και  να  τα  λύνουν  και  όχι  απλά  να  τα  επικαλούνται  ως 
προσχήματα. Γιατί επιμένουμε ότι φιλοδοξία μας είναι να φτιάξουμε το 
πρώτο  και  το  πλέον  αποτελεσματικό  ολοκληρωμένο  σύστημα 



διαχείρισης  απορριμμάτων  στην  Ελλάδα,  ένα  σημείο  αναφοράς  για 
ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

Ελπίζουμε  και  οραματιζόμαστε  μια  Περιφέρεια    που  με  έξυπνες 
τεχνολογίες θα μειώνει τα απορρίμματα ως και 50% μέχρι το 2020, θα 
ανεβάζει δραστικά τα επίπεδα ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών, θα 
προωθεί  πρακτικές  επαναχρησιμοποίησης  και  επισκευών,  με  την 
καθημερινή, ενεργό και συστηματική συμμετοχή των πολιτών της. 

Όλα  γίνονται  με  τελικό  στόχο  η Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας  να 
αποκτήσει ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, αντίστοιχο  των πλέον ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών πόλεων 
και εδώ θα σας θυμίσω ότι σε όλες τις προηγμένες χώρες έχουν δώσει 
λύση  στο  ζήτημα  των  απορριμμάτων  μόνο  εμείς  και  η  Ιρλανδία  δεν 
έχουμε  προχωρήσει  στην  ενεργειακή αξιοποίηση  τους  και  δεν  έχουμε 
κανένα προφανή λόγο να αποκλείουμε τις δοκιμασμένες μεθόδους των 
άλλων  χωρών.  Αν  κάποιος  ψάξει  μία  μία  τις  μεγάλες  ευρωπαϊκές 
πόλεις,  της  μητροπόλεις  της  ΕΕ,  θα  δει  ότι  δύο  στοιχεία  υπάρχουν  σε 
κάθε πετυχημένο σύστημα.  Το πρώτο είναι η εκτεταμένη ανακύκλωση 
που  εκτρέπει  το  50‐60%  των  απορριμμάτων  μέσω  της  διαλογής  στην 
πηγή.  Το  δεύτερο  είναι  οι  μονάδες  ενεργειακής  αξιοποίησης  των 
υπολειμμάτων,  και  το  τονίζω  των  υπολειμμάτων  και  μόνο  αυτών.  Να 
τελειώνουμε  λοιπόν  με  τις  αντιλήψεις  φαραωνικών,  πανάκριβων  
μονάδων  οι  οποίες  μας  δεσμεύουν  για  πολλά  χρόνια,  πρέπει  να 
εξαντλούμε  τα  περιθώρια  ανακύκλωσης  και  να  επεξεργαζόμαστε  ότι 
μένει  και  δεν  μπορεί  να  ανακυκλωθεί.  ΝΑ  τελειώνουμε  όμως  με  τις 
αντιλήψεις περί   100%  ανακύκλωσης,  δεν  γίνετε πουθενά αυτό,  ότι  κι 
αν  κάνουμε  πάντα  υπάρχει  ένα  σημαντικό  υπόλειμμα  προς 
επεξεργασία,  και  τελικά αυτές οι αντιλήψεις  δεν  κάνουν  τίποτα   άλλο 
παρά  να  φρενάρουν  κάθε  έργο  και  υποδομή  και  φτάνουν  να 
αντιμετωπίζουν  έναν  απλό  σταθμό  μεταφόρτωσης  περίπου  ως 
αντιδραστήρα  της  Φουκουσίμα.    Καμία  τεχνολογία  δεν  είναι 
καταστροφή και καμία τεχνολογία δεν είναι παράδεισος από μόνη της , 
θα  πρέπει  να  επιλέγονται  σύμφωνα  με  τα  χαρακτηριστικά  του  κάθε 
τόπου  και  είμαστε  σίγουροι  ότι  θα  το  πετύχουμε,  παρά  τις  δυσκολίες 
και τις οικονομικές αντιξοότητες, γιατί ο ΦΟΔΣΑ είναι εγγυητής για μια 
βιώσιμη  πόλη,  είναι  μια  σταθερά  για  τους  κατοίκους  της  ακόμα  και 
όταν  η  κεντρική  πολιτική  εξουσία  περνά  περίοδο  μεταβατικότητας, 
ρευστότητας και διαρκών αλλαγών! 
 



θα  ήθελα  να  σας  πω,  πως  αισθάνομαι  βαριά  την  ευθύνη  που 
καλούμαστε  να  δώσουμε  λύση  στο  θέμα  των  απορριμμάτων  για  δυο 
εκατομμύρια  περίπου  πολίτες  της  περιφέρειας  έχοντας  να 
αντιμετωπίσουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων  τις ανάγκες και 
τις κατεπείγουσες καταστάσεις. Και δεν είναι μόνο χρόνια προβλήματα 
που περιμένουν λύσεις, ΧΥΤΑ που φτάνουν στα όρια της χωρητικότητας 
τους,  προγράμματα  ανακύκλωσης  που  ασθμαίνουν,  η  ανάγκη 
αναδιάρθρωσης  τελών  με  βάση  τη  νέα  νομοθεσία  και  τα  νέα 
οργανογράμματα  και  συστήματα  παρακολούθησης  που  πρέπει  να 
στήσουμε αύριο το πρωί. Στο διάστημα της συγχώνευσης των φορέων 
έχουμε  και  ας  πούμε  «ευχάριστα  προβλήματα»  όπως  αυτό  με  τις 
Σέρρες όπου πολύ πρόσφατα μεταφέρθηκε σε εμάς η αρμοδιότητα να 
ολοκληρώσουμε  τη  διαδικασία  και  να  υπογράψουμε  τη  σύμβαση  για 
ένα σημαντικό έργο επεξεργασίας που έγινε με ΣΔΙΤ. 
 
 Δηλώνουμε  σε  όλους  τους  τόνους  ότι  θα  είμαστε  κέρβεροι  στο  θέμα 
της  αξιοποίησης  κάθε  ευρώ  είτε  προέρχεται  από  πολίτες  είτε 
προέρχεται  από  άλλους  πόρους.  Θα  δεσμεύσουμε  κονδύλια  για  την 
άμεση υλοποίηση  των έργων με  τη δέουσα σοβαρότητα    και σημασία 
που αρμόζει  και  για άλλη μια φορά η αυτοδιοίκηση θα  ξεκινήσει από 
την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  θα αποτελεί οδηγό για όλη την 
Ελλάδα  και  σε  αυτό  το    μεταβατικό  στάδιο  κάνουμε  ένα  σημαντικό 
βήμα για την ιστορία της Αυτοδιοίκησης σε Πανελλήνιο επίπεδο. 
 
Η διαβούλευση αυτή που ξεκινήσαμε γίνετε την ίδια χρονική στιγμή με 
την διαβούλευση για την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, ζητούμε να 
χρηματοδοτηθούνε  έργα  όλης  της  κεντρικής  Μακεδονίας  για  να 
δώσουμε οριστική λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων . 
 
Πριν από μέρες συμμετείχα στην ημερίδα του ΥΠΕΚΑ για τις προοπτικές 
του ΕΣΠΑ, στην παρουσίαση των προσδοκιών του ΦΟΔΣΑ από το ΕΣΠΑ 
κατέστησα  σαφές  ότι  ο  Περιφερειακός  ΦοΔΣΑ  Κεντρικής Μακεδονίας 
είναι  από  τους  πρώτους  που  συστάθηκαν,  και  είναι  ο  μόνος 
Περιφερειακός  Φορέας  που  αναλαμβάνει  τις  αρμοδιότητές  του  ήδη 
από  το  2014  αυτό  το  εκλαμβάνουμε  ως  σοβαρή  πρόκληση  και 
ταυτόχρονα ευθύνη και μάλιστα τη στιγμή που σχεδιάζεται το ΕΣΠΑ για 
την  επόμενη  προγραμματική  περίοδο  2014‐2020  διεκδικούμε 
χρηματοδοτήσεις  περίπου  ενός  εκατομμυρίου  ευρώ  για  να  δώσουμε 
οριστική  λύση  στη  διαχείριση  των  απορριμμάτων  Κεντρικής 
Μακεδονίας . Κάναμε πράξη τη νομοθεσία για αυτό και καταφέραμε να 



λειτουργήσουμε και για αυτόν ακριβώς το λόγο  πρέπει να μας στηρίξει 
το ΕΠΕΡΑΑ.  
 
Πιο συγκεκριμένα οι προτεραιότητες μας μπορούν  να σκιαγραφηθούν 
στις επόμενες ενότητες: 
 
Α)  Διοικητική  δομή  –  ανθρώπινο  δυναμικό  –  επιχειρησιακό 

πρόγραμμα και ψηφιακή σύγκλιση 
Με δεδομένη τη νέα κατάσταση, θεωρούμε ως ύψιστη προτεραιότητα 
την  ενίσχυση  του  Περιφερειακού  Φορέα.  Στην  κατεύθυνση  αυτή 
θεωρούμε αναγκαία: 

• Την ενίσχυση της διοικητικής δομής 

• Την κατάρτιση του προσωπικού και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
τους 

• Την  ύπαρξη  ηλεκτρονικών  μητρώων  για  την  παρακολούθηση 
υποδομών, δράσεων και αποτελεσμάτων επίδοσης, αλλά και την 
κοστολόγηση υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούν μέρος 
ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος. 

Για το λόγο αυτό θα αναζητηθούν πόροι από τα τομεακά προγράμματα 
των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εργασίας (ΕΚΤ) ή από 
τα ΠΕΠ, καθώς και από το πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλισης. 
Εκτιμώμενη αναγκαία χρηματοδότηση 3 εκ. euro. 
 
Β)  Νέος ΠΕΣΔΑ 
Πρώτη  προτεραιότητα  του  Περιφερειακού  Φορέα  θα  είναι  η 
αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  του  Περιφερειακού  Σχεδιασμού  
Διαχείρισης  Απορριμμάτων  (ΠΕΣΔΑ)  και  έχουμε  ήδη  δρομολογήση  τις 
σχετικές  διαδικασίες.  Ο  υφιστάμενος  ΠΕΣΔΑ  δεν  κατέστη  εφικτό  να 
εφαρμοστεί  στο  σύνολο  του,  ωστόσο  έθεσε  τα  θεμέλια  για  το  δίκτυο 
υποδομών που υπάρχει στην Περιφέρεια και εντοπίστηκαν προβλήματα 
υλοποίησης για μια σειρά από λόγους που δεν είναι της παρούσης να 
αναλύσουμε.  Πέραν  της  διέλευσης  ικανού  χρονικού  διαστήματος  και 
της  θεσμικής  υποχρέωσής  μας  για  επικαιροποίηση,  υπάρχουν 
σημαντικοί λόγοι για την πραγματική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Ανάμεσα 
σε αυτούς θα πρέπει να περιλάβουμε την προσαρμογή στο ευρωπαϊκό 
περιβαλλοντικό  κεκτημένο  και  την  εφαρμογή  του  νέου  θεσμικού 
πλαισίου, τις διαπιστωμένες διαφοροποιήσεις ποσοτήτων και σύστασης 
ΑΣΑ  στην  Ελλάδα  της  οικονομικής  κρίσης,  αλλά  και  τα  οικονομικά 
δεδομένα της εποχής μας. 



Ο Περιφερειακός Φορέας έχει στόχο μέσα σε λίγους μήνες να διαθέτει 
νέο ΠΕΣΔΑ ως εργαλείο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μας για τα 
επόμενα έτη. 
Γ)  Ολοκλήρωση απαιτούμενων υποδομών 
Ο  προγραμματισμός  θα  περιλαμβάνει  πλέον  μόνο  ολοκληρωμένες 
υποδομές, σύμφωνες με τις προβλέψεις του νέου ΠΕΣΔΑ. 
Η  εποχή  των  ΧΑΔΑ  αλλά  ακόμα  και  των  ΧΥΤΑ  πρέπει  να  αποτελέσει 
στοιχείο του παρελθόντος. 
Μονάδες επεξεργασίας 
Χωρίς  να θέλουμε να προκαταλάβουμε  το νέο ΠΕΣΔΑ,  έχοντας υπόψη 
τα  δρομολογημένα  έργα  (με  την  ωριμότητα  εκάστου)  αλλά  και  την 
πραγματικότητα  της  Περιφέρειάς  μας,  κατά  την  εκτίμησή  μας  η 
Κεντρική  Μακεδονία  μπορεί  να  καλυφθεί  με  3‐4  Μονάδες 
Επεξεργασίας.  Αυτές  μπορεί  να  είναι  η ΜΕΑ  Σερρών  (προς  υπογραφή 
σύμβασης  ΣΔΙΤ),  1  ή  2  ΟΕΔΑ  στο  Νομό  Θεσσαλονίκης  και  η  ΜΕΑ 
Γιαννιτσών η κάποια άλλη αντίστοιχη περιφερειακή. 
Για το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων θέτουμε ως προϋποθέσεις: 

• Επιλογή από  μεθόδους  επεξεργασίας  με  κριτήριο  τη φιλικότητα 
προς το περιβάλλον 

• Το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη 

• Δυναμικότητες  που  θα  λαμβάνουν  υπόψη:  α)  τα  σημερινά 
δεδομένα ποσοτήτων, β) το σύνολο των απαιτήσεων εκτροπής με 
βάση το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο 

• Ευελιξία  στις  ελάχιστες  εγγυημένες  αποδόσεις  που  δεσμεύουν 
τους φορείς 

• Μεγιστοποίηση  δημόσιας  χρηματοδότησης  των  έργων  από  το 
Ταμείο Συνοχής 

Μονάδες διάθεσης (ΧΥΤΥ) 
Μέσα  σε  λίγα  χρόνια  δεν  θα  πρέπει  να  υπάρχει  κανένας  ΧΥΤΑ  παρά 
μόνο  ΧΥΤΥ.  Η  στόχευσή  μας  είναι  να  λειτουργούν  ΟΕΔΑ 
(Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων) με παράλληλη 
αξιοποίηση  των  υφιστάμενων  ΧΥΤΑ με  τροποποιήσεις  της  λειτουργίας 
τους. Νέοι ΧΥΤΥ θα κατασκευαστούν μόνο στο πλαίσιο ΟΕΔΑ. 
Δίκτυο ΣΜΑ 
Υπάρχει ένα σύνολο Σταθμών Μεταφόρτωσης με σημαντική ωριμότητα, 
στις  περιφερειακές  ενότητες  Θεσσαλονίκης  και  Χαλκιδικής.  Όσα  από 
αυτά  δεν  ολοκληρωθούν  στη  τρέχουσα  προγραμματική  περίοδο,  θα 



πρέπει  να  χρηματοδοτηθούν  από  το  Ταμείο  Συνοχής  την  επόμενη 
προγραμματική περίοδο. 
Παράλληλα ο νέος ΠΕΣΔΑ, με τον προσδιορισμό των εγκαταστάσεων θα 
πρέπει  να  καθορίσει  τις  αναγκαίες  ροές  ΑΣΑ  και  επομένως  θα 
επανακαθορίσει  τις  ανάγκες  δικτύου  ΣΜΑ  στην  ΠΚΜ.  Αν  προκύψουν 
πρόσθετες  ανάγκες,  θα  πρέπει  επίσης  να  χρηματοδοτηθούν  από  το 
Ταμείο Συνοχής την επόμενη προγραμματική περίοδο. 
 
 
 
Δ)  Δράσεις μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης 
Ο Περιφερειακός Φορέας έχει το όραμα και την υποχρέωση να στραφεί 
εντατικά σε ενέργειες, δράσεις και υποδομές που θα υπηρετούν όλο και 
περισσότερο  την  ιεραρχία  διαχείρισης  αποβλήτων,  στο  δρόμο  για  μια 
κοινωνία «μηδενικών αποβλήτων». 
Για το λόγο αυτό οι επιδιώξεις μας είναι: 

 Σε  συνεργασία  με  τους  Δήμους  μέλη  μας,  προώθηση 
προγραμμάτων  οικιακής  κομποστοποίησης.  Ο  ΦοΔΣΑ  θα 
επιδιώξει  να  συντονίσει  την  υποβολή  προτάσεων  των  ΟΤΑ. 
Εκτιμώμενη αναγκαία χρηματοδότηση 2 εκ. euro. 

 Σε συνεργασία με τους Δήμους μέλη μας, ανάπτυξη συστημάτων 
συλλογής βιοαποβλήτων (τηγανέλαια κλπ). Εκτιμώμενη αναγκαία 
χρηματοδότηση 5 εκ. euro. 

 Κατασκευή  και  λειτουργία Πράσινων  Σημείων.  Έως  το  τέλος  της 
προγραμματικής  περιόδου  θα  πρέπει  να  καλύπτεται  ει  δυνατόν 
το  σύνολο  του  πληθυσμού.  Κάποια  από  τα  Πράσινα  Σημεία  θα 
πρέπει  να  έχουν  επιδεικτική  μορφή  και  να  συνδυάζουν 
επαναχρησιμοποίηση  υλικών,  δικτύωση  με  αλυσίδα 
καταστημάτων  δεύτερης  χρήσης,  επισκευές,  περιβαλλοντική 
εκπαίδευση  κλπ.  Εκτιμώμενη  αναγκαία  χρηματοδότηση  70  εκ. 
euro.  

 Δημιουργία  μικρών Μονάδων  κομποστοποίησης  βιοαποβλήτων. 
Θα  γίνει  σε  συνεργασία  με  τους  Δήμους  μέλη  μας  και  με 
προτεραιότητα σε αγροτικές περιοχές, αλλά και σε περιοχές που 
απέχουν  σημαντικά από ΟΕΔΑ  (ώστε  να μειωθεί  το  μεταφορικό 
έργο  και  το  συνακόλουθο  κόστος).  Εκτιμώμενη  αναγκαία 
χρηματοδότηση 10 εκ. euro. 



 Σε  συνεργασία  με  τις  ΔΕΥΑ  (πλην  ΕΥΑΘ)  δημιουργία  μονάδων 
επεξεργασίας  ιλύων  από  ΕΕΛ,  ώστε  να  επιλυθεί  οριστικά  το 
πρόβλημα διάθεσής του σε ΧΥΤ και παράλληλα να αξιοποιηθεί το 
οργανικό  τους  περιεχόμενο.  Εκτιμώμενη  αναγκαία 
χρηματοδότηση 40 εκ. euro. 

Τέτοιες  δράσεις  μπορούν  να  χρηματοδοτηθούν  από  το  ΠΕΠ  ή  το 
ΕΠΠΕΡΑΑ. 
Ενώ  θα  πρέπει  να  αντιμετωπιστούν  οριστικά  και  άλλα  ρεύματα 
αποβλήτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συνδέσμου μας, 
όπως αδρανή, επικίνδυνα και  νοσοκομειακά. 
 
Παράλληλα  ο  Φορέας  μας  θα  επιδιώξει  ανάπτυξη  και  επέκταση 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης στη βάση της συνεργασίας με τα 
συστήματα  και  τους  ΟΤΑ,  καθώς  και  την  ενίσχυση  των  συστημάτων 
συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών  (με τελικό υποδομές 
ανά ρεύμα: χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό). 
 
Τέλος,  ο  Περιφερειακός  Φορέας  Διαχείρισης  Κεντρικής  Μακεδονίας, 
θεωρεί αναγκαία στην επόμενη προγραμματική περίοδο την ανάπτυξη 
και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνολογιών αιχμής, καθώς 
και  τη  διεύρυνση  της  εφαρμογής  Πράσινων  Δημόσιων  Συμβάσεων 
(mainsteaming) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. 
 
Από σήμερα εδώ σε αυτήν την συνάντηση μας εγκαθιστούμε μια γόνιμη 
συνεργασία με το ΤΕΕ και τους επιστημονικούς φορείς και προχωράμε 
για να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη και να μην πάει ούτε ένα 
ευρώ χαμένο. 
 
Σας ευχαριστώ. 
 


