ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ
τόχευςθ και διαδικαςίεσ
Θ Μ.Ε. Περιβάλλοντοσ του ΣΕΕ/ΣΚΜ ςτθ νζα τθσ κθτεία καλείται να εργαςτεί ςε μια χρονικι
περίοδο που χαρακτθρίηεται, ωσ προσ τθν διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ, ιδιαίτερα από τα
ακόλουκα:
1. Διαμόρφωςθ και υιοκζτθςθ των επιμζρουσ πολιτικϊν για τθν κυκλικι οικονομία
2. Εφαρμογι τθσ πράςινθσ ςυμφωνίασ ςτθν Ε.Ε. και προετοιμαςία του «κλιματικοφ
νόμου»
3. Ζναρξθ τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου 2021 – 2027
4. χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ του νζου ευρωπαϊκοφ πακζτου ςτιριξθσ και ανάκαμψθσ τθσ
οικονομίασ
5. Μετά-covid εποχι με τα δεδομζνα που δθμιοφργθςε και ςτον τομζα του
περιβάλλοντοσ και τθσ κλιματικισ αλλαγισ
Θ Μ.Ε. πρζπει να επικεντρωκεί ςτα προβλιματα και τισ προοπτικζσ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ,
λαμβάνοντασ υπόψθ το παραπάνω πλαίςιο.
Οι αρχζσ με τισ οποίεσ κα εργαςτεί είναι, ιδιαίτερα, θ Εξωςτρζφεια, θ Ομαδικότθτα, θ
Αξιοποίθςθ τθσ εξειδίκευςθσ και εμπειρίασ των ςυναδζλφων. Θ Μ.Ε. κα επιδιϊξει τθ
υνεργαςία με άλλεσ ΜΕ ΣΕΕ/ΣΚΜ, τθ υνεργαςία με Ν.Ε. ΣΕΕ/ΣΚΜ, τθ υνεργαςία με φορείσ
και Οργανιςμοφσ τθσ Περιφζρειασ.
ε κάκε περίπτωςθ κα ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ Σεκμθρίωςθσ των κζςεων του ΣΕΕ/ΣΚΜ για
επίκαιρα ι / και διαχρονικά περιβαλλοντικά κζματα.
ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕ
1. Νομοκεςία – Θεςμικό πλαίςιο: παρακολοφκθςθ, επεξεργαςία, ςχολιαςμόσ και
προτάςεισ για το περιβάλλον
• Παρακολοφκθςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ - χολιαςμόσ και διαβοφλευςθ
νομοςχεδίων
• Επεξεργαςία υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ, αξιολόγθςθ Ν. 4685/2020 και προτάςεισ για
νζο κεςμικό πλαίςιο προσ τθν πολιτεία
• Πολιτικι περιβάλλοντοσ διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν και επιπτϊςεισ /
προκλιςεισ ςτθν ΠΚΜ
- τόχοι Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ ΟΘΕ
- Πράςινθ υμφωνία Ε.Ε.
- Κλιματικόσ Νόμοσ ΕΕ
• Παρακολοφκθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ ςτο ελλθνικό δίκαιο
• Φορείσ διαχείριςθσ – Νζο κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ: φςταςθ νζου φορζα
ΟΦΤΠΕΚΑ
• Ελεγκτζσ περιβάλλοντοσ
2. Περιβαλλοντικι Αποκατάςταςθ Λίμνθσ Κορώνειασ
- Καταγραφι και αξιολόγθςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ
- Προτάςεισ ςτο πλαίςιο των νζων νομοκετικϊν ρυκμίςεων για τισ αρμοδιότθτεσ και
τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου

3. Προςτατευόμενεσ περιοχζσ Κεντρικισ Μακεδονίασ και καλάςςια οικοςυςτιματα
- Αξιολόγθςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ
- Προτάςεισ ζργων και δράςεων – Διερεφνθςθ πθγϊν χρθματοδότθςθσ
- Λειτουργία φορζα διαχείριςθσ
4. Περιβαλλοντικι διάςταςθ μεγάλων ζργων και δραςτθριοτιτων ςτθν ΠΚΜ
• Παραλιακό Μζτωπο - Θερμαϊκόσ Κόλποσ
• Λιμζνασ Θεςςαλονίκθσ
• Μαρίνα Αρετςοφσ (Καλαμαριά)
• Ανάπλαςθ ΔΕΘ
• Μεγάλεσ αςτικζσ αναπλάςεισ
• Εξωτερικι περιφερειακι Θεςςαλονίκθσ – fly over
• Κανόνεσ χωροκζτθςθσ ΑΠΕ ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ και γεωργικι γθ και
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ
5. Περιβαλλοντικι διαχείριςθ ςε υποδομζσ μεταφορών
• ΟΛΘ
• Λιμάνια – Μαρίνεσ
• Αερολιμζνασ «Μακεδονία»
• ιδθροδρομικοί ςτακμοί – πφλεσ ειςόδου
6. Τδατικοί πόροι
• Αξιολόγθςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθν διαχείριςθ υγρϊν αποβλιτων ςτθν ΠΚΜ
• Προτάςεισ για τθν ολοκλιρωςθ υποδομϊν ΕΕΛ και για τθν ορκι λειτουργία των
υφιςτάμενων
• Ειδικζσ πθγζσ ρφπανςθσ ςτθν ΠΚΜ και προτάςεισ διαχείριςθσ (πχ υγρά απόβλθτα
βυρςοδεψίασ)
• Διαχείριςθ λεκανϊν απορροισ ποταμϊν
7. Διαχείριςθ ςτερεών αποβλιτων
• Προτάςεισ για τον νζο ΠΕΔΑ
• Εφαρμογι τθσ ανακφκλωςθσ των βοαποικοδομιςιμων ς.α.
• Εναλλακτικι διαχείριςθ ειδικϊν ρευμάτων ς.α.
• Πράςινα ςθμεία και ΜΕΑ
• Περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ ς.α. και δευτερογενϊν
καυςίμων (ςυνεργαςία με ΜΕ Ενζργειασ)
• Ανακφκλωςθ φωτοβολταϊκϊν πάνελ και ανεμογεννθτριϊν μετά το τζλοσ του κφκλου
ηωισ τουσ.
• Πρόλθψθ παραγωγισ ς.α. – προτάςεισ εφαρμογισ πολιτικϊν zero waste
• Διαχείριςθ επικινδφνων ς.α. ςτθν ΠΚΜ
• Διαχείριςθ ειδικϊν αποβλιτων (βιομθχνικά ς.α., ιλφσ, ς.α. πρωτογενι τομζα κλπ)
• Ανεξζλεγκτθ διάκεςθ ς.α
• Απορρφπανςθ περιοχϊν
8. Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ
• Εκπομπζσ αερίων ρφπων από τον δευτερογενι τομζα
• Κυκλοφοριακό και εκπομπζσ αερίων ρφπων
• Παρακολοφκθςθ ποιότθτασ αζρα και δομζσ ελζγχου
9. Κλιματικι Αλλαγι – Κυκλικι Οικονομία
• Βιομθχανικι ςυμβίωςθ – προχποκζςεισ και προοπτικζσ ςτθν Π.Κ.Μ.
• Βιϊςιμθ αγροτικι παραγωγι
• Βιϊςιμοσ τουριςμόσ
• Ανκεκτικότθτα πόλεων (ςυνεργαςία με Μόνιμθ Ο.Ε. για τισ φυςικζσ καταςτροφζσ)
• Urban mining

• Ανακφκλωςθ ΑΕΚΚ - παραγωγι και διάκεςθ δευτερογενϊν υλικϊν – ενςωμάτωςθ
εκελοντικϊν ευρωπαϊκϊν εργαλείων: Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο για τθ διαχείριςθ των
ΑΚΚ, Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για επικεϊρθςθ πριν τθν κατεδάφιςθ, Level(s):
εκελοντικό πλαίςιο για τθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ ςτον καταςκευαςτικό τομζα
10. Εφαρμογι νζων τεχνολογιών
• Σεχνολογίεσ IoT ςτθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ
• Smart traffic management
• Smart waste management
11. Χρθματοδοτικά Μζςα
Παρακολοφκθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων για το περιβάλλον και προτάςεισ μζτρων
και ζργων για τθν ΠΚΜ
• Νζα προγραμματικι περίοδοσ 2021 - 2027
• Προτάςεισ για μζτρα ςτο νζο ΠΕΠ Κ.Μ.
• Πρόγραμμα "Αντϊνθσ Σρίτςθσ"
• Πράςινο Σαμείο
ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ
1. Περιβαλλοντικι Αποκατάςταςθ Λίμνθσ Κορϊνειασ
Μετά τθν ςυγκζντρωςθ των αρμοδιοτιτων για τθν περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ τθσ
Λίμνθσ Κορϊνειασ ςτο ΤΠΕΝ, είναι αναγκαίο το ΣΕΕ να παρακολουκεί και να
παρεμβαίνει με προτάςεισ τόςο ςτο ςυντονιςμόσ και τθν υλοποίθςθ των εκτελοφμενων
και προγραμματιςμζνων ζργων και παρεμβάςεων, όςο και ςε νζεσ δράςεισ.
Θ Ο.Ε. εργαςίασ κα περιλάβει τα ακόλουκα:
• Νομοκετικό πλαίςιο προςταςίασ (από τθ κεςμοκζτθςθ του ωσ εκνικό πάρκο και τθν
ζνταξθ ςε περιοχι Natura 2000, ςυνκικθ Ramsar ζωσ τθν κατάργθςθ των Φορζων
Διαχείριςθσ και τθν αλλαγι των αρμοδιοτιτων).
• φντομθ περιγραφι (γεωλογικι ιςτορία, πανίδα, χλωρίδα κτλ.).
• Ιςτορικι εξζλιξθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ λίμνθσ.
• θμερινι κατάςταςθ – Ρφπανςθ νεροφ, παράγοντεσ ποιότθτασ τθσ λίμνθσ.
• Τδατικό Δυναμικό τθσ περιοχισ – Εκμεταλλεφςεισ
• Κλιματικι Αλλαγι
• τόχοι αποκατάςταςθσ, Masterplan
• Αξιολόγθςθ παρεμβάςεων
• Προτάςεισ δζςμθσ μζτρων.
• Δράςθ – Αποτελεςματικότθτα και προοπτικζσ Φορζα Διαχείριςθσ Λιμνϊν.
2. Διαχείριςθ υγρών αποβλιτων
Σθν τελευταία προγραμματικι περίοδο ζχουν δεςμευτεί 1,1 δις. ευρϊ για τθν
διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων ςτθν χϊρα μασ, ενϊ ςτισ προθγοφμενεσ περιόδουσ
είχαν δαπανθκεί 2,5 δισ.
χεδιάηοντασ το νζο προγραμματικό πλαίςιο είναι αναγκαίο να αποτιμιςουμε τα ζργα
ςτθν Κεντρικι Μακεδονία, να καταγράψουμε τισ ελλείψεισ ςε υποδομζσ και να
αξιολογιςουμε τθν λειτουργία των υφιςτάμενων.
Θ Ο.Ε. κα ςυλλζξει και αξιολογιςει τα ςτοιχεία για τισ δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ
επενδφςεισ ςτθν Π.Κ.Μ.. Επίςθσ, κα καταγράψει τουσ οικιςμοφσ που υπολείπονται ςε
υποδομζσ. Σζλοσ, κα διατυπϊςει προτάςεισ τόςο για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε
υποδομζσ, όςο και για τθν ομαλι και πλιρθ λειτουργία τουσ.
3. Διαχείριςθ ΑΕΚΚ και ςφνταξθ οδθγοφ. Χριςθ δευτερογενών προϊόντων
Σα ΑΕΚΚ αποτελοφν τον ζναν από τουσ πζντε άξονεσ τθσ ςτρατθγικισ για τθν κυκλικι

οικονομία.
Παρόλο που ςτθν Ελλάδα εντάςςονται ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων και ο
εκνικόσ μασ ςτόχοσ ιταν θ ανακφκλωςθ του 70% των ετιςια παραγόμενων ΑΕΚΚ μζχρι
το 2020, είμαςτε ακόμθ ςε ποςοςτά κοντά ςτο 20%.
Πρόςφατα αυςτθροποιικθκε θ νομοκεςία για τον ζλεγχο τθσ διαχείριςθσ των ΑΕΚΚ ςτα
ιδιωτικά ζργα και πολλοί ςυνάδελφοι ζρχονται 1θ φορά αντιμζτωποι με το κζμα.
Πζρα από τθν προαναφερκείςα επίτευξθ του ςτόχου, ςθμαντικι πρόκλθςθ αποτελεί
και θ χριςθ των δευτερογενϊν υλικϊν ςτα ζργα. Ηθτιματα που πρζπει να εξεταςτοφν
είναι οι προδιαγραφζσ των ανακυκλωμζνων προϊόντων, οι προχποκζςεισ διαλογισ και
διαχείριςθσ των ΑΕΚΚ για τθν παραγωγι ποιοτικϊν δευτερογενϊν υλϊν, οι
δυνατότθτεσ χριςθσ ςτα ιδιωτικά και ςτα δθμόςια ζργα. Θ Ο.Ε. κα παραδϊςει
εγχειρίδιο για τθν ςυνολικι διαχείριςθ των ΑΕΚΚ.
4. IoT ςτθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ ςτον γεωργικό τομζα
Οι εφαρμογζσ των νζων τεχνολογιϊν και ιδιαίτερα του «Διαδικτφου των πραγμάτων»
(IoT) ςτθν διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ είναι πάρα πολλζσ και ςε όλουσ τουσ τομείσ
δραςτθριότθτασ.
Θ Ομάδα εργαςίασ προτείνεται να αςχολθκεί με τθν εφαρμογι του IoT ςτθν
περιβαλλοντικι διαχείριςθ τθσ γεωργίασ.
Ο πρωτογενισ τομζασ ςτθν Κεντρικι Μακεδονία ςυνειςφζρει ςε ποςοςτό μεγαλφτερο
του 20% ςτθν Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία (ΑΠΑ) του πρωτογενοφσ τομζα ςε
επίπεδο χϊρασ.
Είναι επιβεβλθμζνο θ πρωτογενισ παραγωγι να εκςυγχρονιςτεί για τθν βελτίωςθ τθσ
οικονομικισ απόδοςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθ μείωςθ των ειςροϊν και των
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων.
Θ Ο.Ε. κα καταγράψει το state of the art και κα καταλιξει ςε προτάςεισ προσ τουσ
φορείσ αγροτικισ πολιτικισ και υποςτιριξθσ των αγροτϊν ςτθν Περιφζρεια Κ.Μ.
5. Προςτατευόμενεσ περιοχζσ ΚΜ
Σο Νομοκετικό πλαίςιο προςταςίασ των προςτατευόμενων περιοχϊν τροποποιικθκε
πρόςφατα.
τθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ είναι αναγκαίο να γίνει μια αξιολόγθςθ για τθν
μζχρι τϊρα εφαρμογι των πολιτικϊν προςταςίασ και να διατυπωκοφν προτάςεισ,
ενόψει και τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου. το αντικείμενο τθσ Ο.Ε. κα περιλθφκεί
καταγραφι των περιοχϊν:
• Εκνικά πάρκα
• Περιοχζσ Natura 2000: (ΗΕΠ/ΕΗΔ)
• Καταφφγια άγριασ ηωισ
• Ελεγχόμενεσ κυνθγετικζσ περιοχζσ
• Εκτροφεία Θθραμάτων
• Τγρότοποι Ramsar - Corine
• Αιςκθτικά δάςθ
• Μνθμεία τθσ φφςθσ
• Εκνικοί δρυμοί
• θμαντικζσ περιοχζσ για τα πουλιά (Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρία)
Θα διατυπωκοφν προτάςεισ ςτουσ άξονεσ:
• Δράςθ – Αποτελεςματικότθτα και προοπτικζσ του Φορζα Διαχείριςθσ
• Προβλιματα και μζτρα αντιμετϊπιςθσ
• Κλιματικι Αλλαγι
6. Διαχείριςθ επικινδφνων ςτερεών αποβλιτων – αμίαντοσ
Παρόλο που ζχει περάςει πολφσ χρόνοσ από τον χαρακτθριςμό του αμιάντου ωσ

επικίνδυνου, εξακολουκεί να υφίςταται μεγάλοσ αρικμόσ κτιρίων, (ςπιτιϊν, αγροτικϊν
αποκθκϊν, επαγγελματικϊν χϊρων) που φζρουν ςτοιχεία αμιάντου.
Οι ιδιοκτιτεσ, λόγω του υψθλοφ κόςτουσ διαχείριςθσ αλλά και από άγνοια του
κινδφνου, αποξθλϊνουν και «κρφβουν» τα ςτοιχεία αμιάντου ανάμεςα ςε άλλα
απόβλθτα ι τα απορρίπτουν ανεξζλεγκτα με ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςτο περιβάλλον.
Θ Ο.Ε. κα επιχειριςει να ςυλλζξει ςτοιχεία για τθν ζκταςθ του προβλιματοσ και να
διατυπϊςει προτάςεισ για ςυνολικι επίλυςθ.
7. Zero waste: περιπτώςεισ εφαρμογισ – οδθγόσ
Θ μθδενικι παραγωγι αποβλιτων είναι οραματικόσ, αλλά και ρεαλιςτικόσ ςτόχοσ.
Πζρα από τα μεμονωμζνα προϊόντα ι τα καταςτιματα, θ φιλοςοφία zero waste μπορεί
να εφαρμοςτεί ςε περιοχζσ, όπωσ γειτονιζσ, ανοιχτά εμπορικά κζντρα (open malls),
οικιςμοφσ.
Θ Ο.Ε. κα ςυλλζξει και αξιολογιςει καλζσ πρακτικζσ από το εξωτερικό και τθν Ελλάδα
και κα ςυντάξει ζναν οδθγό που κα απευκφνεται κφρια ςτθν Σ.Α.
8. Τλοποίθςθ υφιςτάμενου ΠΕΔΑ - προτάςεισ για τον νζο ςχεδιαςμό
Σο ΣΕΕ / ΣΚΜ διαχρονικά αςχολείται με τθν διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων και
ειδικότερα με τον εκάςτοτε Περιφερειακό χεδιαςμό τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ.
Ευριςκόμενοι μπροςτά ςτθν εκπόνθςθ του νζου Εκνικοφ χεδιαςμοφ Διαχείριςθσ
Αποβλιτων τθσ χϊρασ και του Εκνικοφ Προγράμματοσ Πρόλθψθσ Δθμιουργίασ
Αποβλιτων, είναι ανάγκθ:
Α) να αξιολογιςουμε τθν υλοποίθςθ του υφιςτάμενου περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ και
Β) να διατυπϊςουμε τισ προτάςεισ μασ για τον νζο ςχεδιαςμό.
Θ Ο.Ε. κα αξιοποίθςθ τα ςυμπεράςματα και τισ προτάςεισ προθγοφμενθσ Ο.Ε. με κζμα
«Διαχείριςθ αποβλιτων ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ: Τφιςτάμενθ
κατάςταςθ, ευκαιρίεσ και μελλοντικζσ προκλιςεισ ςτθ βάςθ του νζου ΕΔΑ»,
ενςωματϊνοντασ τθν ςτρατθγικι για τθν κυκλικι οικονομία.
9. Νζα προγραμματικι περίοδοσ - Χρθματοδοτικά εργαλεία
H υλοποίθςθ τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020 βρίςκεται πλζον ςε
φάςθ ολοκλιρωςθσ και με βάςθ ποιοτικά ςτοιχεία τθσ Εκνικισ Αρχισ υντονιςμοφ
(ΕΑ) και του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) φαίνεται ότι υπάρχει
ςχετικι υςτζρθςθ ςτθν υποβολι από τουσ Δικαιοφχουσ ςκόπιμων επιλζξιμων ζργων με
προχωρθμζνο βακμό ωρίμανςθσ, που να επιτρζπει τθν ταχεία ζνταξθ τουσ
(δθμοπράτθςθ, ςυμβαςιοποίθςθ και υλοποίθςθ) ςτα νζα προγράμματα. Θ διαπίςτωςθ
αυτι αφορά κατά κφριο λόγο ζργα επιλζξιμα για ςυγχρθματοδότθςθ από το ΕΣΠΑ και
το Σαμείο υνοχισ, δθλ. κατεξοχιν ζργων του τομζα του Περιβάλλοντοσ.
Κρίνεται επομζνωσ ςκόπιμθ, παράλλθλα με τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ του νζου ΕΠΑ
2021-2027, θ καταγραφι των διακζςιμων χρθματοδοτικϊν μζςων και των ειδικότερων
ςτόχων, προτεραιοτιτων, παρεμβάςεων, κλπ, ϊςτε να υπάρχει μία αυξθμζνθ
ετοιμότθτα και μία δυνατότθτα ζγκαιρου προγραμματιςμοφ περιβαλλοντικϊν ζργων
για τθν ζνταξι τουσ. Θ καταγραφι αυτι κα εμπλουτίηεται και κα επικαιροποιείται ανά
τακτά χρονικά διαςτιματα και κα γίνει με βάςθ:
• τισ υφιςτάμενεσ ςτρατθγικζσ/ςχεδιαςμοφσ ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο,
• τθν κάλυψθ κενϊν που εξακολουκοφν να υφίςτανται (π.χ. πικανότθτα επιβολισ
ποινϊν από ΕΕ για μθ κάλυψθ υποχρεϊςεων), και
• τθν κάλυψθ αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων που παραμζνουν ανεκμετάλλευτεσ.
Θα εξεταςτοφν ιδιαίτερα:
• Νζα προγραμματικι περίοδοσ ΕΠΑ 2021-2027
• Προτάςεισ ςτο νζο ΠΕΠ Κ. Μακεδονίασ
• Πρόγραμμα "Αντϊνθσ Σρίτςθσ"

• Πράςινο Σαμείο
• Σαμείο Καινοτομίασ, Interreg, Horizon 2020
10. Ζλεγχοσ εφαρμογισ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ (ςυνεχιηόμενθ)
Κατά τθν προθγοφμενθ κθτεία τθσ θ Μ.Ε. Περιβάλλοντοσ είχε προτείνει και θ Δ.Ε.
ςυγκρότθςε Ο.Ε. με κζμα «Ζλεγχοσ εφαρμογισ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ».
τα πλαίςια τθσ Ο.Ε. εξετάςτθκαν οι αρμοδιότθτεσ των εμπλεκόμενων φορζων ςτθν
περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ και ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ
φορζων/επιχειριςεων με τισ κατά περίπτωςθ Αποφάςεισ Ζκδοςθσ Περιβαλλοντικϊν
Όρων. Διενεργικθκαν προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με ςτελζχθ υπθρεςιϊν τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ΠΚΜ, τθσ αιρετισ ΠΚΜ, του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ &
Ενζργειασ (ΤΠΕΝ). Σζλοσ βγικαν ςθμαντικά ςυμπεράςματα όςο αφορά τθν
Περιβαλλοντικι Ευκφνθ του δθμοςίου και ιδιωτικοφ φορζα.
Θ Ο.Ε. δεν ολοκλιρωςε το ζργο τθσ, ζχει όμωσ ςθμαντικό επεξεργαςμζνο υλικό.
Λαμβάνοντασ υπόψθ και το νζο Νόμο 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020) περί
εκςυγχρονιςμοφ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ αλλά και τα νζα δεδομζνα που
διαμορφϊνονται από τθν πρόςφατθ Ευρωπαϊκι Πράςινθ υμφωνία και τθν εξζλιξθ τθσ
παγκόςμιασ πανδθμίασ (COVID-19), θ Ο.Ε. κα επαναςυγκροτθκεί για να ολοκλθρϊςει
το ζργο τθσ.
ΕΜΙΝΑΡΙΑ
Σα προτεινόμενα ςεμινάρια αφοροφν ςτα ακόλουκα κζματα:
1.
2.
3.
4.

Προδιαγραφζσ χριςθσ δευτερογενϊν υλϊν ςτα τεχνικά ζργα
Λειτουργία – διαχείριςθ μονάδων επεξεργαςίασ μθ επικινδφνων ςτερεϊν αποβλιτων
Διαχείριςθ ΑΕΚΚ
Ευρωπαϊκι πράςινθ ςυμφωνία – κλιματικι αλλαγι – κυκλικι οικονομία

Σα ςεμινάρια κα διοργανωκοφν είτε με τθν φυςικι παρουςία των ςυμμετεχόντων είτε με τθν
μορφι webinars.
ΗΜΕΡΙΔΕ
Προτείνεται θ διοργάνωςθ δφο Θμερίδων.
ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙ
• Οργάνωςθ εκδθλϊςεων για τθν Θμζρα Περιβάλλοντοσ
• Δθμοςιεφςεισ άρκρων ςτο Newsletter του ΣΕΕ ΣΚΜ.
• υμμετοχι ςε δράςεισ και μζςα ενθμζρωςθσ άλλων φορζων, όπωσ Περιφζρεια Κ.Μ., Διμοι,
Πανεπιςτιμια, Ενϊςεισ, Ηϊνθ Καινοτομίασ, Σεχνολογικό Μουςείο κ.ά.

