ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με απόφαςθ τθσ Δ.Ε. μετά από ειςιγθςθ τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ
Περιβάλλοντοσ, απζςτειλε ςτον Υπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ τισ κζςεισ του
Τμιματοσ για το Σχζδιο Νόμου που είχε κατατεκεί ςε δθμόςια διαβοφλευςθ τον Νοζμβριο
2020.
Η Μ.Ε. Περιβάλλοντοσ του ΤΕΕ/ΤΚΜ εκτιμά ότι τα περιςςότερα ςθμεία που είχε επιςθμάνει
ζχουν προβλεφκεί ςτο παρόν ςχζδιο νόμου και ότι ειςάγονται κετικά μζτρα για τθν
εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ τθσ κυκλικισ οικονομίασ και τθν επίτευξθ των δεςμευτικϊν
ςτόχων τθσ χϊρασ μασ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, όπωσ θ εφαρμογι τθσ
χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων, θ υιοκζτθςθ πολιτικϊν περιοριςμοφ τθσ ςπατάλθσ
τροφίμων, θ υλοποίθςθ Κζντρων Δθμιουργικισ Επαναχρθςιμοποίθςθσ Υλικϊν (ΚΔΕΥ), θ
κζςπιςθ Προγραμμάτων διευρυμζνθσ ευκφνθσ παραγωγοφ (ΠΔΕΠ) για ςθμαντικά ρεφματα
αποβλιτων, και θ εφαρμογι προδιαγραφϊν λειτουργίασ των ΣΣΕΔ. Επίςθσ, κεωρεί πολφ
ςθμαντικι τθν βελτίωςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτθ κζςπιςθ του ςυςτιματοσ
«πλθρϊνω όςο πετάω».
Όμωσ, οφείλουμε να επιςθμάνουμε ότι παραμζνουν οι διατάξεισ που εκτιμοφμε ότι κα
επιφζρουν οπιςκοδρόμθςθ όςον αφορά ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ΑΕΚΚ, που
αποτελοφν πλζον τθν κφρια αιτία δθμιουργίασ νζων χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ
αποβλιτων.
Επίςθσ, διαπιςτϊνουμε ότι κεςμοκετείται με βιαςφνθ θ κερμικι επεξεργαςία – καφςθ- των
αποβλιτων, ελάχιςτο χρόνο μετά τθν δθμοςίευςθ του ΕΣΔΑ, ςυγκεντρϊνοντασ όλεσ τισ
ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ ςτον Υπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Η διάταξθ προβλζπει
αρμοδιότθτα των ΦΟΔΣΑ ςτθν φάςθ τθσ λειτουργίασ των μονάδων επεξεργαςίασ, ενϊ
αποκλείονται οι ΦΟΔΣΑ και θ Αυτοδιοίκθςθ γενικότερα από τισ διαδικαςίεσ
προγραμματιςμοφ και ζγκριςθσ.
Το Σ/Ν είναι υπερφιλόδοξο, όπωσ και οφείλει να είναι ςτο πλαίςιο τθσ πράςινθσ
ςυμφωνίασ, είναι όμωσ ςθμαντικό να γίνονται ζγκαιρα κανονιςτικζσ βελτιϊςεισ όπου
κρίνεται απαραίτθτο και να εκδίδονται επίςθσ ζγκαιρα οι κανονιςτικζσ αποφάςεισ για τθν
εφαρμογι και τθν παρακολοφκθςθ των κεςμοκετθμζνων διατάξεων. Επίςθσ, κα πρζπει να
δθμιουργθκεί ζνα κατάλλθλοσ υποςτθρικτικόσ μθχανιςμόσ προσ τουσ ΟΤΑ, για να
εφαρμοςτεί το Σ/Ν από τθ διαλογι ςτθν πθγι και μζχρι τθν τελικι διαχείριςθ των
αποβλιτων.
Στθ ςυνζχεια παρακζτουμε τισ παρατθριςεισ και προτάςεισ μασ επί ςυγκεκριμζνων άρκρων
που κεωροφμε ιδιαίτερα ςθμαντικά:
Άρθρο 6:
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει να υπάρχει θ προχπόκεςθ ειςιγθςθσ κεςμοκετθμζνθσ επιτροπισ,
με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπου του ΤΕΕ, για κάκε απόφαςθ του ΓΓ ΣΔΑ ΥΠΕΝ ςχετικά με τον
αποχαρακτθριςμό Αποβλιτων. Ο αποχαρακτθριςμόσ προχποκζτει ευρεία διαδικαςία
δθμόςιασ διαβοφλευςθσ με δθμοςιοποίθςθ όλων των ςτοιχείων που τθν τεκμθριϊνουν.
Άρθρο 14:
Είναι ςθμαντικό να προβλεφκοφν ςυγκεκριμζνα μζτρα ςχετικά με τθν υποχρεωτικι
ςιμανςθ των προϊόντων που υπόκεινται ςε ΠΔΕΠ.
Άρθρα 23:
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Επιτρζπονται παρεκκλίςεισ από τθν χωριςτι ςυλλογι, λόγω δυςανάλογου οικονομικοφ
κόςτουσ. Δεν είναι αποδεκτό να υπολογίηονται ςτο οικονομικό κόςτοσ τυχόν ριτρεσ
εγγυθμζνθσ απόδοςθσ καυςίμου ςτισ ςχεδιαηόμενεσ μονάδεσ.
Άρθρο 28:
Πρζπει να επανζλκει θ διάταξθ για τθ δθμιουργία χϊρου για τθ ςυλλογι και αποκικευςθ
των αποβλιτων και για τα υφιςτάμενα κτίρια. Οι δυςκολίεσ που μπορεί να προκφψουν ςε
αςτικζσ περιοχζσ δφναται να αντιμετωπιςτοφν με πρόβλεψθ Υπουργικισ Απόφαςθσ που κα
ορίηει προδιαγραφζσ και παρεκκλίςεισ.
Άρθρο 30:
Το άρκρο, παρόλο που φαίνεται να προωκεί τθν κυκλικι οικονομία και να μειϊνει το
περιβαλλοντικό αποτφπωμα ενόσ ζργου, εγείρει πολλά ερωτθματικά, επιφζρει ανϊφελεσ
ανατροπζσ ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ, ζςτω και ατελείσ ζωσ τϊρα, δικλείδεσ
αςφαλείασ και αφινει χωρίσ κανζνα ποςοτικό και ποιοτικό ζλεγχο τθν διαδικαςία τθσ
ανακφκλωςθσ των ΑΕΚΚ. Ο ςυνδυαςμόσ του παρόντοσ άρκρου με το άρκρο 59 αποδεικνφει
τθν παντελι ζλλειψθ ελζγχου, γεγονόσ που κα μασ επιςτρζψει ςτισ παλιζσ πρακτικζσ τθσ
ανεξζλεγκτθσ απόκεςθσ. Η διάταξθ επίςθσ εγείρει κζματα ςχετικά με τθν ςαφινεια των
όρων διακιρυξθσ των δθμοςίων ζργων, κακϊσ και κζματα ιςονομίασ ωσ προσ τισ
προχποκζςεισ ζγκριςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ επεξεργαςίασ αποβλιτων.
Επίςθσ, οι νζεσ προτεινόμενεσ διατάξεισ επιβάλλουν ζναν ατεκμθρίωτο και χωρίσ
επιςτθμονικι βάςθ διαχωριςμό των ζργων ωσ προσ τθν υποχρζωςθ ςφμβαςθσ με
εγκεκριμζνο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, ανάλογα με τθν περιβαλλοντικι τουσ κατάταξθ και τθν ομάδα
ζργων ι δραςτθριοτιτων ςτθν οποία ανικουν.
Η διάταξθ ςχετικά με τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ των προβλζψεων τθσ ΑΕΠΟ αναφορικά με τθ
διαχείριςθ των παραγόμενων ΑΕΚΚ του υπεφκυνου μθχανικοφ για τθν καταςκευι του
ζργου είναι προβλθματικι. Πρζπει να προβλεφκεί, τουλάχιςτον, ότι ο μθχανικόσ που φζρει
τθν ευκφνθ για τθν διαχείριςθ των ΑΕΚΚ ζχει ειδικότθτα μθχανικοφ περιβάλλοντοσ ι
ειδίκευςθ ςτθν διαχείριςθ περιβάλλοντοσ.
Η Μ.Ε. Περιβάλλοντοσ κεωρεί κετικζσ τισ διατάξεισ για τθν επιλεκτικι κατεδάφιςθ και για
τον ζλεγχο τθσ ςυλλογισ και μεταφοράσ των ΑΕΚΚ, αλλά ηθτά τθν απόςυρςθ των παρ. 2, 3
και 4. Αντϋ αυτϊν κεωρεί επιβεβλθμζνθ τθν πρόβλεψθ κινιτρων για τθν επί τόπου
διαχείριςθ των ΑΕΚΚ ςτα ζργα, με βάςθ ςαφι και κακολικά περιβαλλοντικά κριτιρια.
Επίςθσ, κεωρεί ότι όλεσ οι δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ πρζπει να εκτελοφνται με τθν
καταγραφι και τθν εποπτεία των εγκεκριμζνων ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, τα οποία οφείλουν να
λειτουργοφν με αυςτθρζσ προδιαγραφζσ και να αξιολογοφνται τακτικά από τον ΕΟΑΝ.
Άρθρο 37:
Είναι ςθμαντικό να κακιερωκοφν και ςυςτιματα “reward as you recycle”, για τθ
μεγιςτοποίθςθ των κινιτρων ςτουσ πολίτεσ.
Άρθρο 38:
Στισ παρ. 1 και 7 δεν αναφζρονται οι ιδιϊτεσ που παραδίδουν ςτουσ ΧΥΤΑ απόβλθτα με
τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ ΕΚΑ και θ υποχρζωςθ τουσ ςτο τζλοσ ταφισ.
Άρθρο 48:
Με τισ διατάξεισ του άρκρου δεν αντιμετωπίηεται μια ανοιχτι πλθγι των υφιςτάμενων
«ιςτορικϊν» επικίνδυνων αποβλιτων που ζχουν προκλθκεί ςτο παρελκόν από
πτωχευμζνεσ επιχειριςεισ ι από υπαίτιουσ που δεν μποροφν να ταυτοποιθκοφν.
Θεωροφμε ότι πρζπει να υπάρξει ςυγκεκριμζνθ πρόβλεψθ για να αποφευχκοφν περαιτζρω
ςυνζπειεσ ςτον υδροφόρο ορίηοντα, ςτο ζδαφοσ και ςτον αζρα.
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Άρθρο 61:
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκφράηει τθν αντίκεςθ του ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του Υπουργοφ για
τθν ζγκριςθ μονάδων κερμικισ επεξεργαςίασ.
Άρθρο 90:
Επιςθμαίνουμε ότι θ αναβάκμιςθ του ΕΟΑΝ αποτελεί αναγκαιότθτα, όμωσ αμφιςβθτοφμε
τθν δυνατότθτα του να ανταποκρικεί ςτον νζο ρόλο με τουσ προβλεπόμενουσ μθχανιςμοφσ
ςτελζχωςθσ του. Επιπλζον, διατθροφμε ζντονεσ επιφυλάξεισ για τισ αρμοδιότθτεσ
εποπτείασ επί των ΦΟΔΣΑ, που ιδθ εποπτεφονται από το ΥΠΕΣ, τθν ΓΓ Συντονιςμοφ
Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΥΠΕΝ, ενϊ εμπλζκονται οι Περιφζρειεσ ςτθν ζγκριςθ των ΠΕΣΔΑ.
Παράρτημα VI:
Για τα ΚΔΑΥ, προκειμζνου αυτά να είναι βιϊςιμα και αποδοτικά βάςει των απαιτιςεων τθσ
νομοκεςίασ, προτείνεται τροποποίθςθ για τισ ποςότθτεσ δυναμικότθτασ και τθν
κατθγοριοποίθςθ, ϊςτε να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του 98% κακαρότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ
τισ δυνατότθτεσ τθσ χειροδιαλογισ, τθσ μθχανικισ διαλογισ και τθσ εφαρμογισ
αυτοματιςμϊν.
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