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Θέμα: Πξνηάζεηο θαη απφςεηο επί ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ «Πξνψζεζε ηεο Αλαθχθισζεο – 
Δλζσκάησζε ησλ Οδεγηψλ 2018/851 ηεο 30ήο Μαΐνπ 2018 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ γηα ηα απφβιεηα (EE L 150/109) θαη 2018/852 ηεο 30ήο Μαΐνπ 
2018 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 94/62/ΔΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα 
απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο (EE L 150/141)» 

 
 
Αμηφηηκε θχξηε Τπνπξγέ, 

 
 
αο δηαβηβάδνπκε πξνηάζεηο θαη απφςεηο επί ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο 
Αλαθχθισζεο, φπσο εγθξίζεθαλ απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηνξπή ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ κεηά απφ 
εηζήγεζε ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο ηνπ Σκήκαηνο. 
 
ηφρνο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηνπ Νφκνπ θαη 
εηδηθφηεξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο κηαο ζηξαηεγηθήο ηεο θπθιηθήο 
νηθνλνκίαο θαζψο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ δεζκεπηηθψλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο καο ζηνλ ηνκέα ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. 
 
Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ζαο  γηα θάζε δηεπθξίληζε θαη ζπλεξγαζία. 
 
 

Με εθηίκεζε  
 

Γηα ην ΣΔΔ / ΣΚΜ 
         Ο Πξφεδξνο 

 
 
 

            Γεψξγηνο Σζαθνχκεο 
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Κοινοποίηζη:  
 
- Γεληθφ Γξακκαηέα πληνληζκνχ & Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

θ. Μ. Γξαθάθν 

e-mail: gensec.wst@ypen.gr 

- Γεληθφ Γξακκαηέα Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Τδάησλ  

θ. Κσλζηαληίλν Αξαβψζε 

e-mail: grggper@ypen.gr 

- Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο   

e-mail: info@pkm.gov.gr  

- Πεξηθεξεηαθφ ΦΟΓΑ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ota@otenet.gr 

- ΣΔΔ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΔΔ 

 
 
σνημμένα: 
- Κείκελν απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ 

 
Εζφηερική διανομή 
ΣΔΔ Φ (Υξνλ.Αξρείν,ΣΔΑΘ) 
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Απόυεις και προηάζεις ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ επί ηοσ ζτεδίοσ νόμοσ «Προώθηζη ηης 
Ανακύκλφζης – Ενζφμάηφζη ηφν Οδηγιών 2018/851 ηης 30ής Μαΐοσ 2018 για ηην 
ηροποποίηζη ηης Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για ηα απόβληηα (EE L 150/109) και 2018/852 ηης 
30ής Μαΐοσ 2018 για ηην ηροποποίηζη ηης Οδηγίας 94/62/ΕΚ για ηις ζσζκεσαζίες και ηα 
απορρίμμαηα ζσζκεσαζίας (EE L 150/141)» 
  
 

Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ, κέζσ ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, επεμεξγάζζεθε ην ρέδην 
Νφκνπ ηνπ «ζέκαηνο» θαη θαηαζέηεη ηηο ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο ηνπ ζρεηηθψο κε απηφ.   

 
Θα ζέιακε λα ζεκεηψζνπκε φηη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ εθηηκά πσο θαη’ αξρήλ ην λνκνζρέδην εηζάγεη 

ζεηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 
δεζκεπηηθψλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο καο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, φπσο ε 
εθαξκνγή ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο απνβιήησλ, ε πηνζέηεζε πνιηηηθψλ πεξηνξηζκνχ ηεο 
ζπαηάιεο ηξνθίκσλ, ε πινπνίεζε Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Τιηθψλ 
(ΚΓΔΤ), ε ζέζπηζε Πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλεο επζχλεο παξαγσγνχ (ΠΓΔΠ) γηα 
θισζηνυθαληνπξγηθά απφβιεηα, θαη ε εθαξκνγή πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΓ.   
Όκσο, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ζεζκνζεηεί κε βηαζχλε ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία – 
θαχζε- ησλ απνβιήησλ, ειάρηζην ρξφλν κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ΔΓΑ, ζπγθεληξψλνληαο 
φιεο ηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, παξαθάκπηνληαο 
ηνπο ΦΟΓΑ θαη ηελ Απηνδηνίθεζε.  

Δπίζεο, δηαπηζηψλνπκε κηα νπηζζνδξφκεζε φζνλ αθνξά ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
ΑΔΚΚ, πνπ απνηεινχλ πιένλ ηελ θχξηα αηηία δεκηνπξγίαο λέσλ ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο 
απνβιήησλ. 

Δπηπξφζζεηα, παξαηεξνχκε αδηθαηνιφγεηεο εμαηξέζεηο απφ ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο 
δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

Δίλαη απαξαίηεην ην Τπνπξγείν λα εγθαζηδξχζεη έλαλ εηιηθξηλή, ζεζκνζεηεκέλν, δηάινγν κε 
ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη ηελ θνηλσλία γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο, ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο επηινγέο θαη ηελ θηιφδνμε αιιά ξεαιηζηηθή επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ, θάηη πνπ δελ επηηπγράλεηαη επαξθψο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ρεδίν Νφκνπ. 

 
 

ηελ ζπλέρεηα παξαζέηνπκε θείκελν παξαηεξήζεσλ θαη πξνηάζεσλ ζρεηηθψο κε ην ππ΄ 
φςηλ ρέδην Νφκνπ, φπσο απηφ εγθξίζεθε απφ ηελ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ, 
θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, επί ζπγθεθξηκέλσλ 
άξζξσλ πνπ ζεσξνχκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, φπσο : 
 
Άρθρο 4: Δθθξάδνπκε ηελ πιήξε ζπκθσλία καο κε ηελ ηεξάξρεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
ζηεξεψλ απνβιήησλ. ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε πξφιεςε παξαγσγήο 
απνβιήησλ δελ εληζρχεηαη απνηειεζκαηηθά κε ην παξφλ ζρέδην λφκνπ. Δπίζεο, ζεσξνχκε φηη 
απεηιείηαη κε θαηαζηξαηήγεζε ε ηζρχνπζα ηεξάξρεζε κε ηνλ ηξφπν πνπ εηζάγεηαη ε ελεξγεηαθή 
αμηνπνίεζε. 
 
Άρθρο 5: Η ζέζπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο «πιεξψλσ φζν πεηάσ» είλαη απνιχησο ζεηηθή. Όκσο 
ζεζκνζεηείηαη κε λεθειψδε ηξφπν, ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο γηα ηελ αιιαγή ηεο  
ηηκνιφγεζεο απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο. 
Αλαγλσξίδνληαο ηηο δπζθνιίεο ηεο εθαξκνγήο, ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα πξνβιεθζεί 
ρξνλνδηαγξάκκαηα ψζηε ην Τπνπξγείν, ε ΚΔΓΔ κε ην ΣΔΔ θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδηαίηεξα ησλ πνιενδφκσλ λα πξνηείλνπλ εθηθηέο ιχζεηο. 
 
Άρθρο 7: Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ πξνηείλεη λα ππάξρεη ε πξνυπφζεζε  εηζήγεζεο ζεζκνζεηεκέλεο 
επηηξνπήο, κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ, γηα θάζε απφθαζε ηνπ ΓΓ  ΓΑ ΤΠΔΝ 
ζρεηηθά κε ηνλ απνραξαθηεξηζκφ Απνβιήησλ. Ο απνραξαθηεξηζκφο πξνυπνζέηεη επξεία 
δηαδηθαζία δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο κε δεκνζηνπνίεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ 
ηεθκεξηψλνπλ. 
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Άρθρο 8: Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην άξζξν θαη ζηελ δπλαηφηεηα ζέζπηζεο 
Πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλεο επζχλεο παξαγσγνχ (ΠΓΔΠ) θαη άιια πξντφληα, φπσο 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ΔΓΑ, φπσο θάξκαθα, ζπζθεπαζίεο θπηνθαξκάθσλ θαη άιια πιαζηηθά 
γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηξψκαηα θιπ. Να ζπκπεξηιεθζνχλ ηα ΑΔΚΚ, σο πθηζηάκελν 
ξεχκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.  
Δπίζεο, λα πξνβιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή ζήκαλζε ησλ 
πξντφλησλ  πνπ ππφθεηληαη ζε ΠΓΔΠ, θαζψο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία πξνηχπσλ ζρεδηαζκνχ 
πξντφλησλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε. 
 
Άρθρα 12 – 14: Θεσξνχκε απνιχησο ζεηηθή ηελ δηάηαμε γηα ηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο 
απνβιήησλ ηξνθίκσλ. Δπηζεκαίλνπκε, φκσο, φηη ε πξφιεςε απνβιήησλ ηξνθίκσλ ζπλδέεηαη 
θαη κε ηηο ζπζθεπαζίεο. πλεπψο, ε  αλάιπζε θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη 
ζπλνιηθή, γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ηειηθή θηιηθφηεηα σο πξνο ηελ ζπζθεπαζία θαη παξάιιεια 
σο πξνο ηελ αληνρή ηνπ πξντφληνο ηξνθίκνπ. 
 
Άρθρα 15 – 17: Ο κεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ ζηα αλαθπθισκέλα πιηθά θαη ηηο ζρεηηθέο 
ππεξεζίεο απνηεινχλ ζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ. Σα ζπλνιηθά θίλεηξα γηα ηελ ρξήζε 
αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ ρξήδνπλ επηπιένλ ζεζκνζέηεζε, ζχκθσλα θαη κε ην εζληθφ ζρέδην γηα 
ηηο πξάζηλεο ζπκβάζεηο. 
 
Άρθρα 19 - 20: Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ, κε αθνξκή ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 
ηζηκέληνπ ΣΙΣΑΝ γηα ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ SRF, έιαβε ηεθκεξησκέλε ζέζε θαη 
ππνζηεξίδεη ηελ ζεξκηθή ζπλεπεμεξγαζία ζηελ ηζηκεληνβηνκεραλία. ‘Όκσο, ζην παξφλ 
εθθξάδνπκε πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ ζπνπδή λνκνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηηο 
κνλάδεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο, θεληξηθά, ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηεο Σνπηθήο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ρσξίο επαξθή ηεθκεξίσζε. Δπηπιένλ, ζην άξζξν 19, ζηελ 
παξάγξαθν 3 εδ. δ), επηηξέπνληαη παξεθθιίζεηο απφ ηελ ρσξηζηή ζπιινγή, ιφγσ 
δπζαλάινγνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο. Γελ είλαη απνδεθηφ λα ππνινγίδνληαη ζην νηθνλνκηθφ 
θφζηνο ηπρφλ ξήηξεο εγγπεκέλεο απφδνζεο θαπζίκνπ ζηηο ζρεδηαδφκελεο κνλάδεο. 
 
 Άρθρο 22: Κξίλεηαη απνιχησο ζεηηθή ε πξφβιεςε γηα ηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ εληαηηθήο 
θηελνηξνθίαο.  
 
Άρθρο 23: Παξαηεξνχκε φηη ηίζεηαη πνζνηηθφο ζηφρνο γηα πξνεηνηκαζία γηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ραξηηνχ θα άιισλ απνβιήησλ γηα ην 2020, φηαλ έρεη ήδε παξέιζεη ην 
έηνο. Δπίζεο, δελ ηίζεηαη εκεξνκελία επίηεπμεο ζηφρνπ γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ ΑΔΚΚ. 
Τπελζπκίδνπκε φηη ην 2020 είρακε δεζκεπηεί λα αλαθπθιψλεηαη ή αλαθηάηαη θαηά βάξνο ην 
70% ησλ παξαγφκελσλ ΑΔΚΚ, αιιά ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΟΑΝ θαη ηελ έθζεζε ηεο 
GIZ «Βειηίσζε πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ζηελ Διιάδα» (8/2020) πνπ εθπνλήζεθε ζην 
πιαίζην ηερληθήο βνήζεηαο ζην ΤΠΔΝ, απέρνπκε πνιχ απφ ηνλ ζηφρν. 
 
Άρθρο 28: Απνηειεί πνιχ ζεηηθή δηάηαμε ε απαγφξεπζε θαηαζηξνθήο ησλ πξντφλησλ. 
Πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί ζηελ πξνηεηλφκελε Τ.Γ. ηνπ παξαγσγνχ πξνο ηνλ ΦΟΓΑ, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ ηα ελ ιφγσ πξντφληα ζηελ ηαθή, επηπιένλ ηεθκεξίσζε γηα ηελ  κε 
δπλαηφηεηα ηήξεζεο ηεο ηεξάξρεζεο επεμεξγαζίαο. 
 
Άρθρο 29: Θεσξνχκε ηελ ξχζκηζε αλαγθαία, ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο καο ζην άξζξν 5. 
Ιδηαίηεξα γηα ηα πθηζηάκελα θηήξηα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηα ηπρφλ πνιενδνκηθά ζέκαηα θαη 
πεξηνξηζκνί.  
 
Άρθρο 30: Σν άξζξν, παξφιν πνπ θαίλεηαη λα πξνσζεί ηελ θπθιηθή νηθνλνκία θαη λα κεηψλεη 
ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ελφο έξγνπ, εγείξεη πνιιά εξσηεκαηηθά, επηθέξεη αλψθειεο 
αλαηξνπέο ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο, έζησ θαη αηειείο έσο ηψξα, δηθιείδεο αζθαιείαο 
θαη αθήλεη ρσξίο θαλέλα πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο ησλ 
ΑΔΚΚ.  Ο ζπλδπαζκφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ην άξζξν 47 απνδεηθλχεη ηελ παληειή 
έιιεηςε ειέγρνπ πνπ ζα καο επηζηξέςεη ζηηο παιηέο πξαθηηθέο ηεο αλεμέιεγθηεο απφζεζεο. Η  
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δηάηαμε επίζεο εγείξεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζαθήλεηα ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ησλ δεκνζίσλ 
έξγσλ, θαζψο θαη ζέκαηα ηζνλνκίαο σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ.  
Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ δεηά ηελ απφζπξζε ηνπ άξζξνπ θαη ηελ πξφβιεςε θηλήηξσλ γηα ηελ επί ηφπνπ 
δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ ζηα έξγα κε βάζε ζαθή θαη θαζνιηθά πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα. Δπίζεο 
ζεσξεί φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ηελ θαηαγξαθή 
θαη ηελ επνπηεία ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΓ ΑΔΚΚ, ηα νπνία νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε 
απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαη λα αμηνινγνχληαη ηαθηηθά απφ ηνλ ΔΟΑΝ. 
 
Άρθρο 31: ρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, φπσο θαη κε ηηο ππφινηπεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
άκεζε πξνψζεζε ησλ κνλάδσλ ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο απνβιήησλ, πξνηείλεηαη ην ζέκα λα 
εμεηαζηεί κε επαξθή επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ζην πιαίζην ησλ ΠΔΓΑ, κε ηελ εκπινθή φισλ 
ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ. 
Δπίζεο, ην ΣΔΔ/ΣΚΜ εθθξάδεη ηελ αληίζεζε ηνπ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ 
Τπνπξγνχ θαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ΦΟΓΑ θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο επξχηεξα. ε παιηφηεξε 
ζέζε (2010) ην ΣΔΔ/ΣΚΜ είρε εθθξάζεη ηελ αθφινπζε ζέζε:  
«Ελ θαηαθιείδη ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηωλ ΑΣΑ απνηειεί ελδερόκελν ζπζηαηηθό ελόο 
νινθιεξωκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήηωλ, εμεηάδνληαο ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξίπηωζεο εθαξκνγήο κε γλώκνλα ηελ αεηθνξία ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη κε βάζε ηηο θπξίαξρεο επηινγέο ηνπ θπξίνπ ηωλ έξγωλ, πνπ ελ πξνθεηκέλω 
είλαη ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε ηεο ρώξαο καο.» 
 
Άρθρο 33: Με ην άξζξν ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 15 ηνπ Ν.4042/1012 σο εμήο: «χκθσλα κε 
ηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, 
βαξχλεη ηνλ αξρηθφ παξαγσγφ ησλ απνβιήησλ ή ηνλ ηξέρνληα ή ηνπο πξνεγνχκελνπο 
θαηφρνπο απνβιήησλ». Πξνηείλνπκε ε πξφβιεςε «ή ηνλ ηξέρνληα» λα επαλέιζεη σο είρε, 
δειαδή «και ηνλ ηξέρνληα». Η επζχλε ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ δελ είλαη κηα απιή 
κεηαβίβαζε.    
 
Άρθρο 34: Σν ζεηηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο γηα ηα νρήκαηα λα επεθηαζεί θαη ζηα κε 
επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα, θαζψο θαη ζηελ κεηαθνξά πγξψλ απνβιήησλ. 
 
Δπίζεο εθηηκνχκε σο ηδηαίηεξα ζεηηθή, θαη ζην πιαίζην ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ, ηε 
δηεχξπλζε γηα ηηο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο. Πξνηείλνπκε λα ηεζνχλ ξεαιηζηηθά ρξνληθά φξηα γηα 
ηελ απνθνκηδή ησλ απνβιήησλ απφ ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηαηξηθψλ κνλάδσλ πξνο 
απνθπγή παξαβίαζεο ηνπ λφκνπ. 
 
Άρθρο 39:   Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ δεηά ηελ απφζπξζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ. Γελ είλαη 
θαηαλνεηφ γηαηί ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εμαηξέζεηο απφ ηελ αδεηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Κακηά εμαίξεζε δελ δηθαηνινγείηαη. Οθείιεη ε πνιηηεία λα δηαζθαιίδεη 
ηνλ έιεγρν θαη λα δηαηεξεί ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 
 
Άρθρο 50: Η δηαζχλδεζε ησλ κεηξψσλ ΔΜΠΑ θαη ΓΔΜΗ είλαη απαξαίηεηε θαη πξνηείλνπκε 
θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαζχλδεζεο θαη ηνπ ΗΜΑ. 
 
Όζνλ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηνλ Ν.2939/2001, θξίλνληαη ζεηηθέο, ηδηαίηεξα 
εθείλεο πνπ ζπγθεθξηκελνπνηνχλ θαη θάλνπλ πην απζηεξή ηε ιεηηνπξγία θαη αμηνιφγεζε ησλ 
πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. 
Δθθξάδνπκε φκσο ηελ αληίζεζε καο ζηελ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 59 γηα ηελ έγθξηζε 
πζηήκαηνο παξά ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ 
Αλαθχθισζεο. Θεσξνχκε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζβάιινληαη νη αξρέο ηεο ρξεζηήο θαη 
απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο, ελψ ππνζάιπεη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ηφζν πξνο ηνλ ίδην ηνλ 
ΔΟΑΝ φζν θαη πξνο ηα πζηήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ίδηα ηελ αλαθχθισζε. 
 


