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χολιαςμόσ Μ.Ε. Περιβάλλοντοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ επί τησ δημόςιασ ηλεκτρονικήσ διαβοφλευςησ 

για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψησ Δημιουργίασ Αποβλήτων 

Το Εκνικό πρόγραμμα πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων κα πρζπει να είναι θ κορωνίδα 

του προγράμματοσ διαχείριςθσ αποβλιτων για τθ χϊρα. Η πρόλθψθ και θ μείωςθ τθσ 

παραγωγισ αποβλιτων βρίςκονται ψθλότερα ςτθν πυραμίδα διαχείριςθσ αποβλιτων και, 

εφόςον λειτουργιςει αποτελεςματικά, μπορεί να δθμιουργιςει κετικό αποτφπωμα, 

μειωμζνεσ απαιτιςεισ ςε ζργα διαχείριςθσ αποβλιτων, μειωμζνεσ εκπομπζσ διοξειδίου του 

άνκρακα και οικολογικι νοοτροπία ςτθν κοινωνία, εξοικονομϊντασ πολφτιμουσ 

οικονομικοφσ και φυςικοφσ πόρουσ, βοθκϊντασ και αναδεικνφοντασ τθν κυκλικι 

οικονομία. Η ανάπτυξθ δε τζτοιων εκνικϊν προγραμμάτων αποτελεί επιταγι τθσ 

Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, όπου κα προδιαγράφονται οι απαραίτθτεσ δράςεισ για τθν 

επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων ςε ςυμφωνία και με τισ αρχζσ του Green Deal. 

Κατά ςυνζπεια κρίνεται κετικό που θ χϊρα ςχεδιάηει ζνα Εκνικό πρόγραμμα πρόλθψθσ 

δθμιουργίασ αποβλιτων. Όμωσ, ςτο ςυγκεκριμζνο Εκνικό πρόγραμμα πρόλθψθσ 

δθμιουργίασ αποβλιτων, το οποίο δόκθκε ςε διαβοφλευςθ, εντοπίηονται ςθμαντικά κενά 

που το κακιςτοφν περιςςότερο μια ζκκεςθ επικυμθτϊν ενεργειϊν παρά ζνα ςυνεκτικό 

ςχζδιο δράςθσ με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και τρόπουσ επίτευξθσ τουσ. Το πρόγραμμα 

εμφανίηεται μθ κοςτολογθμζνο, χωρίσ ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, χωρίσ 

ςυγκεκριμζνουσ ποςοτικοφσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και χωρίσ ςυγκεκριμζνθ δομι 

ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ.  

Ειδικότερα, κεωρείται απαραίτθτθ θ φπαρξθ ενόσ γενικοφ δείκτθ ποςοςτοφ μείωςθσ 

παραγωγισ αποβλιτων και επαναχρθςιμοποίθςθσ, προκειμζνου να είναι εφικτι θ 

παρακολοφκθςθ επίτευξθσ των ςτόχων, θ ανακεϊρθςθ τουσ ι θ κζςπιςθ νζων.  

Παράλλθλα επιςθμαίνονται ςθμαντικά κενά ςτθν εναρμόνιςθ τθσ νομοκεςίασ, κακϊσ δεν 

ζχει ακόμθ προχωριςει θ ενςωμάτωςθ των Ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν 851/852 ςτθν εκνικι 

νομοκεςία, ενϊ δεν ζχουν ακόμθ εφαρμοςτεί εργαλεία κινιτρων και αντικινιτρων, όπωσ το 

PAYT και rewardasyourecycle.  

Η Μ.Ε. Περιβάλλοντοσ του ΤΕΕ/ΤΚΜ πιςτεφει ότι χρειάηονται άμεςα οργανωμζνεσ δράςεισ 

ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων όπωσ: 

α. Η ολοκλιρωςθ ενόσ ςφγχρονου νομοκετικοφ πλαιςίου  

β. Η άμεςθ ζνταξθ του πλθρϊνω όςο πετάω και rewardsasyourecycle για τισ επιχειριςεισ 

και τουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ. 

γ. Η ςυςτθματικι εφαρμογι του Εκνικοφ πλαιςίου και θ τακτικι ανακεϊρθςθ του  

δ. Η ςυςτθματικι εφαρμογι του Εκνικοφ προγράμματοσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ 

αποβλιτων και θ τακτικι ανακεϊρθςθ του  



ε. Η κζςπιςθ του οδικοφ χάρτθ για τθν εφαρμογι του Εκνικοφ προγράμματοσ πρόλθψθσ 

δθμιουργίασ αποβλιτων 

η. Η ςυνεργαςία των οργάνων τθσ Πολιτείασ, των Φορζων διαχείριςθσ αποβλιτων, των ΟΤΑ 

και των ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ για τθ δθμιουργία ευρφτερων δομϊν ανάκτθςθσ και 

επαναχρθςιμοποίθςθσ υλικϊν  

Στ. Η δθμιουργία κινιτρων για τθ επαναχρθςιμοποίθςθ προϊόντων και τθ χριςθ προϊόντων 

από ανακυκλϊςιμα και ανακυκλωμζνα υλικά  

θ. Η καλλιζργεια περιβαλλοντικισ κουλτοφρασ για τθν κοινωνία και τθ νζα γενιά. 
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