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Χαιρετισμός προέδρου
Αγαπητοί αναγνώστες, 

Σας καλωσορίζουμε στην 1η έκδοση της ηλε-
κτρονικής περιοδικής ενημέρωσης μας προς 
τα μέλη και φίλους της ΕΕΔΣΑ.

Για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση προ-
χωρήσαμε στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας 
μας τον Οκτώβριο του 2018 και σήμερα σας 
καλωσορίζουμε στην πρώτη έκδοση του Νέου 
e-Magazine της ΕΕΔΣΑ , μια νέα πρωτοβουλία 
που φιλοδοξούμε να αποτελέσει πλατφόρμα 
ουσιαστικής ενημέρωσης στο χώρο μας. 

Η πρωτοβουλία αυτή δεν θα μπορούσε να υλο-
ποιηθεί χωρίς την υποστήριξη της συντακτι-
κής ομάδας, την οποία και ευχαριστώ θερμά. 
Σκοπός μας είναι τόσο η ενημέρωση επί των νέων εξελίξεων, ειδήσεων όσο και η 
ανάλυση των θεμάτων από τη δημοσιογραφική μας ομάδα. 

Στόχος όλων μας η νέα αυτή περιοδική ηλεκτρονική έκδοση να αποτελέσει μια δυ-
ναμική πύλη πληροφόρησης των μελών και φίλων μας και να γίνει μέρος της καθη-
μερινότητας μας. 

Καλωσήρθατε και καλή ανάγνωση!

Το στίγμα της έκδοσης
 
Του Γιώργου Ηλιόπουλου , Αντιπροέδρου ΕΕΔΣΑ , 
Επικεφαλής Συντακτικής Επιτροπής E-mag
 
Η 1η έκδοση του νέου διμηνιαίου e- magazine 
της ΕΕΔΣΑ  που διαβάζετε σήμερα στις οθόνες 
σας , αποτελεί μια προσπάθεια μηνών για να δη-
μιουργηθεί ένα σύγχρονο, ελκυστικό, χρηστικό 
εργαλείο ενημέρωσης των μελών και φίλων της 
ΕΕΔΣΑ για τις τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις 
σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα και Διεθνώς.
 
Μέσα από τις στήλες θα βρείτε πληροφορίες για 
την δραστηριότητα - θέσεις του ΔΣ , των Τομέων 
και των Επιτροπών της ΕΕΔΣΑ, τις απόψεις με επώ-
νυμο τρόπο στελεχών της, τις διεθνείς εξελίξεις, τα Νέα της ISWA , τα επικείμενα 
συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις.
 
Επίσης θα βρείτε πληροφορίες από σημαντικές ειδήσεις του χώρου μας , που αφο-
ρούν σε δραστηριότητα φορέων της Πολιτείας ( υπουργεία, οργανισμοί) αλλά και 
φορέων της κυκλικής οικονομίας εν γένει.
 
Τέλος σε μεγάλα γεγονότα ( πχ Νόμοι, Συνέδρια, Εθνικές Πρωτοβουλίες κοκ) θα 
υπάρχει συνοπτική αναφορά και παραπομπή στην ιστοσελίδα ΕΕΔΣΑ για αναλυτι-
κή παρουσίαση τους .
 
Ευχαριστώ θερμά την Συντακτική Επιτροπή και τους εξωτερικούς συνεργάτες της 
έκδοσης , Water & Waste.com ( επιμέλεια έκδοσης )  και Ecopress.gr (δημοσιο-
γραφική ενότητα έκδοσης)
 
Οι προτάσεις σας για βελτίωση της έκδοσης , ευπρόσδεκτες στο 
info@eedsa.gr

Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας

Γιώργος Ηλιόπουλος

https://www.water-waste.com/
https://eedsa.gr/site/
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Συνάντηση ΕΕΔΣΑ
με νέο Γ.Γ. Συντονισμού 
Διαχείρισης 
Αποβλήτων του ΥΠΕΝ
Έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ 
της ΕΕΔΣΑ με το νέο Γ.Γ. Συντονισμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ 
κ. Μ. Γραφάκο.
Από πλευράς ΕΕΔΣΑ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Α. Κατσιά-
μπουλας, ο πρώην Πρόεδρος και μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής καθ. Α. Ανδρεόπουλος, ο Αντιπρόεδρος  
Γ. Ηλιόπουλος, ο Εντεταλμένος Αντιπρόεδρος Βιομηχα-
νικής Συμβίωσης Α. Λουκάτος και ο Γενικός Γραμματέας 
Α. Παπαδάκης.

Στην πολύ ουσιαστική συνάντηση αναπτύχθηκαν συνο-
πτικά οι βασικές προτάσεις της ΕΕΔΣΑ για τη Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. 
Στα ειδικότερα θέματα διαπιστώθηκε η συμφωνία των θέ-
σεων της ΕΕΔΣΑ με τις προτεραιότητες που ανέπτυξε ο 
Γ.Γ. του ΥΠΕΝ:

 � Άμεση ενσωμάτωση των νέων οδηγιών ΕΕ περί Κυκλικής 
Οικονομίας στο Εθνικό Δίκαιο με εκτιμώμενο ορίζοντα τις 
αρχές του 2020.

 � H αναθεώρηση του ΕΣΔΑ με δράσεις που αφορούν σε 
όλο το φάσμα της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή & Εθνική Στρατηγική ώστε να λειτουργεί ενισχυτικά 
για το σύνολο της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.

 � Αναθεώρηση των 13 ΠΕΣΔΑ όχι ως μια συνοπτική και 
τυπική υπόθεση διαδικαστικής φύσης, αλλά ως μια ουσιαστική 
ευκαιρία για τις Περιφέρειες/ΦΟΔΣΑ να αναβαθμίσουν τις 
δράσεις των υφιστάμενων ΠΕΣΔΑ με τεχνική και οικονομική 
βιωσιμότητα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα διαφορετικά και 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας.

 � Έμφαση στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων.
 � Ενίσχυση της βιομηχανικής συμβίωσης και της δημιουργίας 

δευτερογενών αγορών μέσω της ανάπτυξης προτύπων 
δευτερογενών α’ υλών και του αποχαρακτηρισμού αποβλήτων.

 � Προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης του ΕΣΔΑ μέσω της σύνταξης ενός 
συγκεκριμένου σχεδίου υπό τη μορφή master plan με βάση 
τις προτεραιότητες της ΕΕ, με έμφαση στην εφαρμογή της 
συν-επεξεργασίας στην εγχώρια βιομηχανία, αλλά και στις 
νέες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων όπου 
απαιτείται.

 � To υφιστάμενο πλαίσιο που αφορά στην τιμολογιακή 
πολιτική και την περιβαλλοντική εισφορά είναι σε θετική 
κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ανάγκη άμεσης 
θεσμοθέτησης κατάλληλου ειδικού τέλους ταφής αλλά και 
διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
εισφοράς και στα υπολείμματα των ΜΕΑ/ΜΕΒΑ. Με τον τρόπο 
αυτό θα ενθαρρύνονται λύσεις ΔσΠ και υψηλής ανάκτησης/
χαμηλού υπολείμματος σύμφωνα με τις νέες οδηγίες ΕΕ περί 
περιορισμού της ταφής στο 10%.

 � Προώθηση της εφαρμογής συστημάτων επιβράβευσης 
ανακύκλωσης (reward as you recycle) από πλευράς Δήμων 
με τελικούς ωφελούμενους τους πολίτες/επιχειρήσεις που 
ανακυκλώνουν στην πηγή.

 � Ανάγκη για μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης των 
πολιτών για την προώθηση της ανακύκλωσης.

 � Επανασχεδιασμός των συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης π.χ. συσκευασιών ώστε να βελτιωθεί η 
ανταποδοτικότητα των εισφορών των υπόχρεων προς όφελος 
της κοινωνίας και της οικονομίας.

 � Όσον αφορά στα Εθνικά πρόστιμα για τους εν ενεργεία ΧΑΔΑ 
το στοίχημα είναι η εξάλειψη τους με ταυτόχρονη δημιουργία 
υποδομών ασφαλούς διάθεσης και κυρίως με απαρέγκλιτη 
τήρηση της νομοθεσίας & επιβολής προστίμων προς τους 
εκάστοτε υπαιτίους αν επιχειρηθεί να δημιουργηθούν νέοι. 

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο κ. Γραφάκος και η  αντιπρο-
σωπεία της ΕΕΔΣΑ συμφώνησαν να συνεχιστεί η συστη-
ματική συνεργασία ενώ εκφράστηκε η ικανοποίηση της 
ΕΕΔΣΑ για την υπαγωγή της Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων στο ΥΠΕΝ, καθώς η ανάγκη  ύπαρξης κεντρι-
κού συντονισμού αποτελεί πάγια θέση του φορέα μας.
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Η ΕΕΔΣΑ συμμετέχει στο Greentech Symposium 
που θα διεξαχθεί στις 23 & 24 Οκτωβρίου 2019 
στην Τεχνόπολη Αθηνών. 

Η ΕΕΔΣΑ σας προσκαλεί σε Εσπερίδα που θα πραγματοποιήσει 
στο πλαίσιο του Greentech Symposium με θέμα:

«Ο Μετασχηματισμός του Τομέα 
Διαχείρισης Αποβλήτων μέσα από την 4η 
Βιομηχανική Επανάσταση»
«How Industry 4.0 Transforms the Waste Sector»

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 17.20 -19.00 μμ.

Το Greentech Symposium τελεί υπό την αιγίδα της ΕΕΔΣΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
https://www.startupnowforum.gr/greentech-symposium/

OCTOBER 2019

Συνάντηση ΕΕΔΣΑ
με το νέο Γ.Γ. Φυσικού 
Περιβάλλοντος & Υδάτων του 
ΥΠΕΝ
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ 
με τον νέο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ κ. Κ. Αραβώση.
Από πλευράς ΕΕΔΣΑ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Α. Κατσιάμπουλας, ο πρώην Πρόεδρος και μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής καθ. Α. Ανδρεόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Γ. Ηλιόπουλος, ο Εντεταλμένος Αντιπρόεδρος Βιομηχανικής
Συμβίωσης Α. Λουκάτος και ο Γενικός Γραμματέας Α. Παπαδάκης.

Στη συνάντηση αυτή αναπτύχθηκαν συνοπτικά οι βασικές προτάσεις της ΕΕΔΣΑ για την Κυκλική Οικονομία –η οποία
αποτελεί μια εκ των αρμοδιοτήτων του νέου ΓΓ. Διαπιστώθηκε συμφωνία απόψεων στα εξής:

 � Άμεση ενσωμάτωση Οδηγιών του νέου πακέτου της Κυκλικής Οικονομίας της ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο.
 � Αναθεώρηση του ΕΣΔΑ ώστε να ενσωματώνει δράσεις που θα αφορούν σε όλο το φάσμα της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή & Εθνική Στρατηγική και να λειτουργεί ενισχυτικά για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.
 � Κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου για τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες από τα συναρμόδια Υπουργεία
 � Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας με καθορισμό ποσοτικών στόχων και κυκλικών κριτηρίων προμήθειας των προϊόντων.
 � Απαιτείται εξειδίκευση σε θέματα προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία όπως για παράδειγμα 

η ενεργειακή αξιοποίηση με έμφαση στην εφαρμογή της συν-επεξεργασίας στην εγχώρια βιομηχανία, αλλά και στις νέες μονάδες 
ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων όπου απαιτείται. 

Η συνάντηση έγινε σε πολύ θετικό κλίμα, καθώς ο νέος Γ.Γ. Κ. Αραβώσης είναι πρωτοπόρος στην προώθηση της
κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστεί η συστηματική συνεργασία.
Σημειώνεται δε ότι ο κ. Αραβώσης είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕΔΣΑ και έχει διατελέσει Πρόεδρος της.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Βορείου Ελλάδας ΕΕΔΣΑ
Πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της νεοσύστατης Επιτροπής 
Βορείου Ελλάδας (ΕΒΕ) της ΕΕΔΣΑ στην Θεσσαλονίκη που σημα-
τοδοτεί την προσπάθεια ενεργοποίησης των μελών της ΕΕΔΣΑ και 
εκτός Αθήνας ενώ προηγήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ.

Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν 13 μέλη της Επιτροπής Βορείου Ελλάδας (ΕΒΕ), ονομαστικά οι:
ΘΑΛΕΙΑ ΒΑΛΚΟΥΜΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΤΑΣ, 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΑΝΤΟΥΖΑ, ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΚΑΣ, ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ. 

Τα μέλη της ΕΒΕ προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και το δημόσιο τομέα ασχολούμενοι με 
όλο το φάσμα διαχείρισης αποβλήτων & κυκλικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος Α. Κατσιάμπουλας τόνισε τη μεγάλη σημασία της γεωγραφικής παρουσίας της ΕΕΔΣΑ και στη Βόρεια Ελλάδα 
και παρουσίασε στα μέλη της ΕΒΕ τις θέσεις της ΕΕΔΣΑ.

Ο Πρόεδρος της ΕΒΕ Μ. Γεράνης και μέλος ΔΣ της ΕΕΔΣΑ που έδωσε το στίγμα των προτεραιοτήτων της ΕΒΕ με έμφαση 
στην ενεργοποίηση των πολιτών & των φορέων των επιχειρήσεων και του τεχνικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας ενώ ανέ-
πτυξε και το όραμα του για την «Εγνατία διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», μία πρόταση για την αξιοποίηση των υπολειμμά-
των, για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Γ. Ηλιόπουλος που ενημέρωσε για τις προτεραιότητες του ερχόμενου 6ου Συνεδρίου της 
ΕΕΔΣΑ τον Φεβρουάριο 2020 στην Αθήνα – ΕΜΠ.

Από το ΔΣ της ΕΕΔΣΑ συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος εντεταλμένος για θέματα Βιομηχανίας Α. Λουκάτος, η Ταμίας 
και Τομεάρχης Νέων Τεχνολογιών Ν. Πασχάλη και το μέλος ΔΣ και Τομεάρχης Οικονομικών Θεμάτων Β. Μιχαλόπουλος.

Πραγματοποιήθηκε ένας πολύ ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος για τα εθνικά αλλά και τα ειδικότερα θέματα της Βόρειας 
Ελλάδας μεταξύ των οποίων αναδείχθηκε η σημασία να προωθηθούν λύσεις για την ανάγκη:

 � Εφαρμογής του καφέ κάδου από τους Δήμους για συλλογή των οργανικών απορριμμάτων
 � Σχεδιασμού εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης και επιβράβευσης μαθητών.
 � Εθνικού Σχεδιασμού για θέματα διαχείρισης αποβλήτων μεγάλων παραγωγών όπως κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, 

χώροι συνάθροισης κοινού κοκ.
 � Θεσμοθέτησης της αρχής διευρυμένης ευθύνης παραγωγού για συσκευασίες φυτοφαρμάκων 

Στο κλείσιμο ο Πρόεδρος της ΕΒΕ Μ. Γεράνης έθεσε το πλαίσιο οργάνωσης της επιτροπής και ζήτησε από όλα τα μέλη την 
ενεργό συμμετοχή τους ενώ ο Προέδρος της ΕΕΔΣΑ κάλεσε την ΕΒΕ να παρουσιάσει τις προτάσεις της στο 6ο Συνέδριο της 
ΕΕΔΣΑ 27-28 Φεβρουαρίου 2020 στην Αθήνα .
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ISWA launches three new major reports 
How Industry 4.0 Transforms the Waste Sector
This ground-breaking report is an elaboration of ISWA’s 2017 survey of the 1000s of waste management 
organisations and professionals and highlights the ways in which the waste sector will be transformed by Ind 4.0. 
But, most importantly, the report will serve as an important practical guideline to make sure that the industry 
benefits from the rapid technological changes. It maps out most of the innovations that the waste industry 
will face, and must adapt to, over the coming years. ISWA is committed to playing leading role working with 
governments, authorities, municipalities and the private sector to ensure that the advances of the 4th Industrial 
Revolution will be utilised to stimulate a wasteless future and circular economy. 

Download the report here. 
https://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=5235

Closing Dumpsites: Climate Benefits Due to Dumpsite Closure: Three Case Studies
This report aims to present the climate benefits of closing dumpsites, showcasing three successful studies from 
around the world including: Estrutural in Brasilia, Brazil, Rautenweg in Vienna, Austria, and Hiriya in Tel Aviv, 
Israel. This report focuses on the climate benefits of moving away from uncontrolled dumping to an integrated, 
sustainable solid waste management system. The conclusion of the report provides advice and recommendations 
for dumpsite transition.

Download the report here.
https://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=5236

ISWA Landfill Operational Guidelines 3rd edition
This report provides the latest practice in sanitary landfill management used to assist waste managers with day-
to-day operations at sanitary landfill sites. The document promotes better professional waste management 
practices. A broad range of topics are covered  from the basics of site road placement and construction, to 
methods  of bird and vector control.   Partners from 12 different countries participated in the drafting of this 
document reflecting a large breadth and depth of expertise and experience. (Thanks to the Platinum Sponsors, 
AST, RAMBOLL WEHRLE.) 

Download the report here.
https://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=5237

https://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=5235
https://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=5236
https://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=5237


«Μαραθώνιο» καινοτομίας για το 
περιβάλλον διοργανώνει το ΥΠΕΝ
Στις 14–15 Δεκεμβρίου 2019 τον «Go 4.0 Green 
Crowdhackathon», στην Τεχνόπολη (Γκάζι)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκαλεί startups, φοιτητές, ερευνητές και προγραμματιστές από 
όλη την Ελλάδα να μοιραστούν τις ιδέες τους για λύσεις στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, της πλαστικής 
ρύπανσης, της ενεργειακής σπατάλης και των υπόλοιπων απειλών για το περιβάλλον μας, με βραβεία για όσους 
διακριθούν.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ διοργανώνει στις 14–15 Δεκεμβρίου 2019 τον 1ο διήμερο μαραθώνιο καινοτομίας «Go 
4.0 Green Crowdhackathon», στην Τεχνόπολη (Γκάζι), όπου ομάδες θα συνεργαστούν με στόχο την ανάδειξη 
εφαρμογών πράσινης καινοτομίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών προ-
κλήσεων της εποχής.

Τα hackathons, δηλαδή οι διαγωνισμοί για σχεδιασμό, υλοποίηση και παρουσίαση καινοτόμων προτάσεων, γνω-
ρίζουν ιδιαίτερη άνθιση τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως στον χώρο της τεχνολογίας, ενώ έχουν υλοποιηθεί και 
στη χώρα μας στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Αποτελούν μοχλό ανάπτυξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε νέες 
ιδέες να πάρουν σάρκα και οστά, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργώντας ποιοτικές 
θέσεις εργασίας.

Τη σημασία της καινοτομίας για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη είχε τονίσει, άλλωστε, ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στη Βουλή.

Για τις ομάδες που θα διακριθούν στο «Go 4.0 Green» προβλέπονται χρηματικά βραβεία, ενώ για όλους τους 
συμμετέχοντες θα υπάρχουν δυνατότητες δικτύωσης και μετέπειτα συνεργασιών με το Υπουργείο και τους συ-
νεργαζόμενους φορείς.

Παράλληλα, στόχο της δράσης αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την πιο αποδοτική προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του «Go 4.0 Green Crowdhackathon» θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 
2019 ανοιχτό εργαστήριο (Open Day Gο 4.0 Green), στο οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι και συμμετέχοντες θα 
έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη διαδικασία του μαραθωνίου. Η δήλωση συμμετοχής είναι διαθέσι-
μη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.crowdhackathon.com/go4green/.

https://www.water-waste.com/
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ΥΠΕΝ: Εθελοντική δέσμευση 
της χώρας μας για την κυκλική 
οικονομία στα Ηνωμένα Έθνη
Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην υλοποίηση των στόχων της κυκλικής οικονομίας στην πράξη, 
μέσω ενός επιχειρησιακού σχεδίου μεταβατικής περιόδου, ως μια από τις βασικές διατομεακές 
προτεραιότητές της

Εθελοντική Δέσμευση ανέλαβε η χώρα μας για την προώθη-
ση της Πράσινης Ανάπτυξης μέσω της Κυκλικής Οικονομίας, 
στο πλαίσιο της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΣΒΑ), ενόψει της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών (UN SDG 
Summit),στη Νέα Υόρκη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Δέσμευση της Ελλάδας, σε συνέχεια σχετικής έκκλησης 
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς όλες τις χώρες, για 
ανάληψη δεσμεύσεων επιτάχυνσης της υλοποίησης των 
ΣΒΑ σε εθνικό, διμερές ή πολυμερές επίπεδο, έχει αναρτη-
θεί στον ιστότοπο https://sustainabledevelopment.un.org/
partnership/?p=33843.

Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμη-
λού άνθρακα, με βελτιστοποίηση της 
χρήσης των πόρων και κυκλική οικο-
νομία είναι πρωτεύουσας σημασίας 
για την Ελλάδα, ώστε να διασφαλίσει 
την προστασία του περιβάλλοντος 
και της δημόσιας υγείας, να ενισχύ-
σει την πράσινη ανάπτυξη με σκοπό 
την κοινωνική ευημερία, να δημιουρ-
γήσει νέες θέσεις εργασίας, να κατα-
πολεμήσει την ανεργία. Στοιχεία της 
είναι η καινοτομία στην παραγωγή 
και την κατανάλωση, η οικονομία 
κοινής χρήσης και διαμοιρασμού και 
η μείωση αποβλήτων, η επαναχρη-
σιμοποίηση και ανακύκλωση, προ-
κειμένου να επιμηκυνθεί η διάρκεια 
ζωής των προϊόντων και των πόρων, 
νερού και ενέργειας.

Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει 
στην υλοποίηση των στόχων της κυκλικής οικονομίας στην 
πράξη, μέσω ενός επιχειρησιακού σχεδίου μεταβατικής πε-
ριόδου, ως μια από τις βασικές διατομεακές προτεραιότητές 
της, επιταχύνοντας τις δράσεις σε τρία επίπεδα: δημιουργία 
ζήτησης δευτερογενών πρώτων υλών και ενίσχυση της πε-
ριβαλλοντικής βιομηχανίας, προώθηση της βιομηχανικής 
συμβίωσης και κίνητρα για την υποστήριξη της κυκλικής επι-
χειρηματικότητας, ενώ ειδικά μέτρα και στόχοι προβλέπονται 
για τα πλαστικά μιας χρήσης προς αποτροπή της παράκτιας 
και θαλάσσιας ρύπανσης.

Οι ενέργειες αυτές, όλες διατομεακού χαρακτήρα, θα έχουν 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε περισσότερους από 
έναν ΣΒΑ, όπως για την βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, 
τα ύδατα, την βιώσιμη ενέργεια, την δράση για την κλιματική 
αλλαγή, το θαλάσσιο περιβάλλον, την βιοποικιλότητα και τις 
βιώσιμες πόλεις.

Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση ανασυγκροτεί διυπουργική 
επιτροπή από εκπροσώπους όλων των βασικών Υπουργεί-
ων, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Δημιουργεί συμμετοχικούς θεσμούς εκπροσώπων 
της παραγωγής, της επιστήμης και της κοινωνίας και έχει επι-
καιροποιήσει την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονο-
μία με τετραετή ορίζοντα.

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 
του ΥΠΕΝ, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, που συμμετείχε στη 
Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για τους ΣΒΑ, δήλωσε σχετικά:

«Η παγκόσμια κοινότητα έχει στα χέρια της δύο σημαντικά 
εργαλεία που καθοδηγούν, την αναπτυξιακή μας στρατηγική:

• την Ατζέντα 2030, το θεματολόγιο 
του ΟΗΕ δηλαδή για την βιώσιμη 
ανάπτυξη, με τους 17 Στόχους Βιώσι-
μης Ανάπτυξης και τους 169 υποστό-
χους τους, καθώς και

• τη Συμφωνία των Παρισίων για την 
Κλιματική Αλλαγή.

Οι δύο αυτές οικουμενικές πολιτικές, 
έχουν συμφωνηθεί από όλες τις χώ-
ρες του κόσμου και πρέπει να απο-
τελούν οδηγό όχι μόνο των εθνικών 
πολιτικών αλλά και της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για το 2030.

Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, 
στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, προ-
σφέρουν μία εξαιρετική ευκαιρία 
να αλλάξουμε τις κοινωνίες μας, να 

επαναπροσδιορίσουμε τις οικονομίες μας. Αυτό δεν αποτελεί 
ευθύνη των κυβερνήσεων,αλλά ευθύνη και υποχρέωση όλων.

Οι ΣΒΑ, σε συνδυασμό με τις αρχές της κυκλικής οικονομί-
ας και την πολιτική για την κλιματική αλλαγή, αποτελούν τη 
βάση για τη βιώσιμη Ευρώπη. Αυτές οι αρχές οφείλουν να δι-
ατρέχουν όλους τους άξονες θεματικών πολιτικών, ιδιαίτερα 
των οικονομικών. Η περιβαλλοντική συνιστώσα αφορά άνω 
του 1/3 του συνόλου των Στόχων και παράλληλα λειτουργεί 
ως καταλύτης και για την επίτευξη όλων των άλλων μη περι-
βαλλοντικών Στόχων.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί μια σει-
ρά από στοχευόμενες πολιτικές και δράσεις, οι οποίες ουσι-
αστικά συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι του αναγκαίου 
υποβάθρου για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της χώρας, ευθυ-
γραμμισμένες με τις επιταγές των ΣΒΑ».



Πλαστικά μιας χρήσης
Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σημαντικά η ρύπανση των θαλασ-
σών από τα πλαστικά. Ενδεικτικά, υπολογίζονται πως τουλάχιστον 5 
εκατ. τόνοι πλαστικών καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς, ενώ συ-
νολικά εκτιμώνται σε 150 εκατομμύρια τόνους πλαστικού οι ποσότητες 
που έχουν συσσωρευθεί εκεί, προκαλώντας δυσμενείς επιπτώσεις στη 
θαλάσσια ζωή και κατ΄ επέκταση στην ανθρώπινη υγεία, την οικονομία 
και το κλίμα. 

Τα στοιχεία 80 καθαρισμών ελληνικών ακτών, στο πλαίσιο έρευνας, κα-
ταδεικνύουν ότι το πιο κοινό υλικό ρύπανσης είναι το πλαστικό με ποσο-
στό γύρω στο 50%. Για αυτό το λόγο πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφθασαν σε προσωρινή 
πολιτική συμφωνία αναφορικά με τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος δίνοντας έμφαση στα πλαστικά 
μιας χρήσης που συναντάμε στις παραλίες. 

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το 2021 οι χώρες-μέλη καλούνται να καταρ-
γήσουν τα πλαστικά μιας χρήσης, όπως μπατονέτες, μαχαιροπήρουνα, 
πιάτα, καλαμάκια και αναδευτήρες και καλαμάκια στήριξης μπαλονιών 
από πλαστικό, κτλ. Η προτεινόμενη Οδηγία ακολουθεί παραπλήσια προ-
σέγγιση με τηνΟδηγία του 2015 για τις πλαστικές σακούλες.Παράλληλα, 
για τα λοιπά πλαστικά προϊόντα θα επιδιωχθεί η μείωση της χρήσης τους, 
ενώ θα προβλεφθεί μέριμνα των παραγωγών τους για καθαρισμό και δι-
αχείριση των πλαστικών αποβλήτων.   

Ενδεικτικά, η Ιταλία ήδη προχώρησε σε κατάργηση των πλαστικώνμπα-
τονετών και η Ιρλανδία απαγόρευσε τα πλαστικά ποτήρια, μαχαιροπί-
ρουνα και καλαμάκια στις δημόσιες υπηρεσίες και στα σχολεία.

Σημειώνεται πως τα πλαστικά αποτελούν τομέα προτεραιότητας στο 
πλαίσιο της φιλόδοξης δέσμης μέτρων για την KυκλικήOικονομία στην 
ΕΕ με τίτλο «Κλείσιμο του Κύκλου», που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 
2015, ενώ η διαφαινόμενη οριστική απαγόρευση των πλαστικών μιας 
χρήσης στο πολύ κοντινό μέλλον συνδέεται άρρηκτα με την πρόσφατη 
Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά και την προώθηση της κυ-
κλικής οικονομίας.

Επισημαίνεται πως είναι παράλληλα ανάγκη οι βιομηχανίες που δραστη-
ριοποιούνται στην παραγωγή των πλαστικών να είναι σε διαρκή επαφή 
με τις εξελίξεις και τις νέες απαιτήσεις για υλικά συσκευασίας, κτλ. προ-
κειμένου να παραμείνουν στην αγορά και να συνεχίσουν να αποτελούν 
σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής οικονομίας στη χώρα μας.  

Άρθρο του Κ. Μουστάκα
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6o ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σε συνεργασία με την 
International Solid Waste Association (ISWA)
ΕΛΛΑΔΑ 2020 - Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας Συνδέοντας πολίτες,

επιχειρήσεις & επιστήμονες
Αθήνα, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020

στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το Συνέδριο θα εστιάσει στις νέες προτεραιότητες της κυκλι-
κής οικονομίας, στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στα μέ-
τρα για μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, στη διαχείριση 
των αποβλήτων, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ταφής 
και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, 
στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχεί-
ρισης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλή-
των όπως φαίνεται αναλυτικά στην θεματολογία του Συνε-
δρίου. 

Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) 
κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση με-
ταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και των επιχειρήσεων και φο-
ρέων αποτελεί επίσης στόχο του Συνεδρίου αυτού.

Καλούμε όλους τους επιστήμονες, ερευνητές, στελέχη της 
δημόσιας διοίκησης και επαγγελματίες, που δραστηριοποι-
ούνται στα παρακάτω ερευνητικά πεδία, να παρουσιάσουν 
τις εργασίες τους. Παρακαλούμε να δηλώσετε εγκαίρως την 
προτίμησή σας για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση 
και να υποβάλετε έως τις 5 Νοεμβρίου 2019 την περίληψη 

της συμμετοχής σας ως αρχείο *.doc. 
Προσοχή: Οι υποβολές γίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο: 
Υποβολές 6ο Συνέδριο.

Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στην 
γραμματεία του Συνεδρίου έως τις 08 Ιανουαρίου 2020.

Οι εργασίες που θα επιλεγούν, θα παρουσιαστούν στο συνέ-
δριο είτε ως προφορικές ανακοινώσεις, είτε ως πόστερ, ενώ 
παράλληλα θα διεξαχθούν και στρογγυλά τραπέζια με βάση 
την παρακάτω θεματολογία. 

Όλες οι εργασίες και οι συζητήσεις θα δημοσιευτούν στα 
πρακτικά του συνεδρίου.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 
Ανδρέας Ανδρεόπουλος

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Αντώνης Παπαδάκης

Γιατί να γίνεις μέλος
Πιστεύουμε ότι ο μελλοντικός επιστήμονας 
/ επαγγελματίας / μελετητής (σημερινός 
φοιτητής), που ενδιαφέρεται για τη ΔΣΑ ή 
για την Κυκλική Οικονομία, έχει όφελος από 
τη συμμετοχή του στην ΕΕΔΣΑ. 

Να είναι μέλος της αναπτυσσόμενης αυτής οικογένειας. Να επικοι-
νωνεί από τώρα με τους μηχανικούς της δράσης. Εκτός αυτού, η 
συμβολή των νέων επιστημόνων στον επιστημονικό αυτό φορέα 
είναι ιδιαιτέρως σημαντική.

Τα τακτικά μέλη της ΕΕΔΣΑ δικαιούνται
    

 � Να έχουν μειωμένη δαπάνη συμμετοχής σε εκδηλώσεις που 
οργανώνει η Εταιρεία

 � Να λαμβάνουν δωρεάν τις δημοσιεύσεις της Εταιρείας και να 
έχουν έκπτωση στην αγορά εκδόσεων, εντύπου ή ηλεκτρονικής 
μορφής, της Εταιρείας.

 � Να έχουν πρόσβαση στις συλλογές και τη βιβλιοθήκη της Εται-
ρείας καθώς και στους καταλόγους των μελών

 � Να λαμβάνουν τεχνική βοήθεια και πληροφορίες από τη Γραμ-
ματεία

 � Να συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας
 � Να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ενότητες της ιστοσελίδας της 

ΕΕΔΣΑ

Οι φορείς - μέλη της ΕΕΔΣΑ δικαιούνται επιπλέον
    

 � Να ορίζουν δύο υπαλλήλους τους ως τακτικά (φυσικά πρόσωπα) 
μέλη της Εταιρείας.

 � Να υποδεικνύουν υποψήφια μέλη των Ομάδων Εργασίας (από 
τους υπαλλήλους που έχουν οριστεί ως φυσικά πρόσωπα-μέλη) 
 
Τα οφέλη των Φοιτητών από την ΕΕΔΣΑ

 � Ενημέρωση για εκδηλώσεις (ημερίδες / συνέδρια) που σχετίζονται 
με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

 � Επικοινωνία / Επαφές με τα μέλη της εταιρείας (καθηγητές ΑΕΙ και 
ΤΕΙ, μελετητές, κατασκευαστές, καθώς και στελέχη υπουργείων, δημο-
σίων οργανισμών, Ο.Τ.Α., βιομηχανιών, ιδιωτικών επιχειρήσεων).

 � Πρόσβαση σε γνώση και εμπειρία που σχετίζεται με όλο το φάσμα 
της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως μέλος στην ΕΕΔΣΑ, 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
https://eedsa.gr/site/?page_id=1197 , 
να κατεβάσετε την Αίτηση Εγγραφής και  να την 
αποστείλετε συμπληρωμένη στο info@eedsa.gr

https://eedsa.gr/site/?page_id=1197
mailto:info@eedsa.gr
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Κωστής Χατζηδάκης: Μετρήσιμοι 
στόχοι τετραετίας για τη 
διαχείριση των αποβλήτων
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, 
μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, 
κ. Μανώλη Γραφάκο, παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου 
τις προτεραιότητες του Υπουργείου στη διαχείριση των αποβλήτων.

Η αρχική τοποθέτηση του υπουργού ΠΕΝ, 
κ. Κωστή Χατζηδάκη, είναι η ακόλουθη:

«Σας παρουσιάζουμε τη συνολική μας στρατηγική για τη 
διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα.

Το πρόβλημα σήμερα

Πολύ συχνά όταν μιλάμε για στερεά απορρίμματα έχου-
με στο μυαλό μας τα αστικά στερεά απόβλητα. Το ζήτημα 
όμως αφορά στα βιομηχανικά, τα γεωργοκτηνοτροφικά, 
τα νοσοκομειακά, τα απόβλητα κατασκευών και κατεδα-
φίσεων, που στο σύνολό τους είναι πολύ περισσότερα.

Η κατάσταση σήμερα στη χώρα είναι πραγματικά απο-
καρδιωτική.

Ενδεικτικά αναφέρω:
 � Στην ανακύκλωση είμαστε στην 24η θέση στην ΕΕ-27 με 

18,9%.
 � Δεύτεροι, δυστυχώς, στην ταφή απορριμμάτων στην ΕΕ-27 

με 80%.
 � Οι παράνομες χωματερές ξεπερνούν τις 50, οι 22 από αυτές 

στα νησιά.
 � Πολύ χαμηλή απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ για έργα 

διαχείρισης στερεών απορριμμάτων. Έχουν συμβασιοποιηθεί 
μόλις 230 εκατ. ευρώ από τα 940 εκατ.

 � Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαχείριση και σχεδιασμός 
για τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα (πλαστικά από 
φυτοφάρμακα και θερμοκήπια).

 � Έχουμε ανεπαρκείς δομές για τα βιομηχανικά απόβλητα.
 � Δεν υπάρχει ουσιαστική διαχείριση για τα λύματα και τα 

απόβλητα εκσκαφών κα κατεδαφίσεων.

Σε τοπικό επίπεδο

Η κατάσταση στα νησιά είναι απογοητευτική, το τουριστι-
κό μας προϊόν υποβαθμίζεται!

Η Κέρκυρα πνίγεται στα σκουπίδια. Στη Σαντορίνη τα 
απορρίμματα καίγονται στην καλντέρα. Στη Λευκάδα δεν 
υπάρχει ΧΥΤΑ. Προβλήματα και σε άλλες μεγάλες πόλεις 
Αίγιο, Πάτρα.

Και τέλος το μεγάλο πρόβλημα της Αττικής. Η Περιφέρεια 
με το 40% του πληθυσμού, που παράγει τα περισσότερα 
αστικά απόβλητα, είναι στο σημείο μηδέν. Τα τέσσερα ερ-
γοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων ακυρώθηκαν από 
την πρώην Περιφερειάρχη κα. Δούρου, ο ΧΥΤΑ Φυλής έχει 
ζωή ένα χρόνο ακόμα.

Το πρόβλημα της είναι μεγάλο, διογκώθηκε επικίνδυνα τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός 
μας, πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα και αποτελεσματι-
κότητα.

Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σφαι-
ρικά, μέσω της Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είναι και ο φυσικός της 
χώρος. Κι αυτό γιατί το ΥΠΕΝ είναι αρμόδιο για τα λύματα, 
την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και για τα ζητή-
ματα περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και χωροταξίας.

Για παράδειγμα οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
που καλούμαστε να ενισχύσουμε, προϋποθέτουν αδειο-
δότηση και χωροθέτηση, που υπάγονται στο Υπουργείο 
μας.

Επί πλέον η εποπτεία που έχει ο ΕΟΑΝ στα συστήματα 
ανακύκλωσης καθιστά την γραμματεία ακόμα πιο αποτε-
λεσματική καθώς έχει όλα τα εργαλεία να κάνει τη δου-
λειά της.

Βασικές προτεραιότητες του σχεδιασμού μας:
1. Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού με στόχους 
εφικτούς, μετρήσιμους με προοπτική τετραετίας.
2. Εφαρμογή του καφέ κάδου σε όλη την Ελλάδα μέχρι το τέλος 
της 4ετίας.
3. Επέκταση των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων και μέσω 
ΣΔΙΤ. Τα Γιάννενα, οι Σέρρες και η Δυτική Μακεδονία δείχνουν 
το δρόμο.
4. Ενίσχυση της ανακύκλωσης από το 19% σήμερα στο 30% σε 
τέσσερα χρόνια.
5. Ολοκληρωμένο σχέδιο για την επεξεργασία των 
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και χημικών αποβλήτων για 
την προστασία της δημόσιας υγείας.
6. Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στις τουριστικές 
περιοχές.
7. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ

Δεν διαθέτουμε κάποια μαγική συνταγή. Προσεγγίζουμε 
το πρόβλημα με κοινή λογική εφαρμόζοντας τις βέλτιστες 
ευρωπαϊκές πρακτικές.

Καμία στρατηγική και κανένα σχέδιο δεν μπορεί να πετύ-
χει αν δεν έχει σύμμαχο την κοινωνία των πολιτών. Θέλου-
με να κινητοποιήσουμε την κοινωνία συνολικά. Θα υπάρ-
ξουν ενημερωτικές καμπάνιες, σε πολίτες και μαθητές, 
προγράμματα επιβράβευσης των πολιτών (πράσινη κάρ-
τα), καθώς επίσης και στενή συνεργασία με τους φορείς 
της τοπικής αυτοδιοίκησης».
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Ισπανία: Η κλιματική αλλαγή πλήττει ιδιαίτερα τη 
Μεσόγειο, επισημαίνουν επιστήμονες
Οι χώρες της Μεσογείου πλήττονται ιδιαίτερα από την κλιμα-
τική αλλαγή καθώς η αύξηση των θερμοκρασιών είναι υψηλό-
τερη από τη μέση και απειλεί τους γεωργικούς και τους υδά-
τινους πόρους, προειδοποίησαν σήμερα ειδικοί της περιοχής 
αυτής.

Οι 600 και πλέον επιστήμονες από τις μεσογειακές χώρες που 
ανήκουν στο δίκτυο MedEcc παρουσίασαν την έκθεσή τους 
στη Βαρκελόνη κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης της Ένω-
σης για τη Μεσόγειο, στην οποία μετέχουν οι ευρωπαϊκές χώ-
ρες και αυτές που είναι στη λεκάνη της Μεσογείου.

“Είμαστε μια από τις περιοχές του κόσμου που πλήττονται πε-
ρισσότερο από την κλιματική αλλαγή”, είπε ο Αιγύπτιος Νά-
σερ Καμέλ, γενικός γραμματέας της Ένωσης για τη Μεσόγειο, 
κατά την παρουσίαση της μελέτης.

Οι επιστήμονες του MedEcc αναφέρουν ότι η αύξηση της 
θερμοκρασίας στη λεκάνη της Μεσογείου έφθασε ήδη τον 1,5 
βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ενώ 
η παγκόσμια μέση αύξηση είναι 1,1 βαθμός Κελσίου.

Το 2040, σύμφωνα με τη μελέτη τους, η αύξηση αναμένεται 
να φθάσει τους 2,2°C και μπορεί να ανέβει στους 3,8°C σε ορι-
σμένα μέρη της λεκάνης της Μεσογείου στο τέλος του αιώνα, 

ενώ οι καύσωνες θα γίνουν “συχνότεροι και/ή εντονότεροι”.

Αυτή η αύξηση των θερμοκρασιών θα συνοδεύεται από τη 
“μείωση των βροχοπτώσεων τις επόμενες δεκαετίες”, που 
μπορεί να φτάσουν μέχρι και 30% σε περιοχές όπως τα Βαλ-
κάνια ή η Τουρκία. Αναμένεται επίσης αύξηση καταρρακτω-
δών βροχών.

“Η μείωση των βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με την εντατι-
κοποίηση της υπερθέρμανσης συμβάλλει σε ισχυρές τάσεις 
προς μια ξήρανση”, αναφέρει η μελέτη.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, “ο μεσογειακός 
πληθυσμός που θεωρείται ‘φτωχός σε νερό’ (δηλαδή διαθέ-
τει λιγότερο από 1.000 m3 ανά κάτοικο ετησίως) αναμένεται 
να αυξηθεί από 180 εκατομμύρια (το 2013) σε περισσότερα 
από 250 εκατομμύρια την προσεχή 20ετία”.

Οι σοδειές μπορεί να πληγούν από την εξάντληση του εδά-
φους, τις ξηρασίες ή τα κύματα καύσωνα, ενώ η αλιεία μπο-
ρεί να επηρεαστεί από την υπερεκμετάλλευση και την απώ-
λεια ειδών λόγω της υπερθέρμανσης των θαλασσών.
“Οι αναπόφευκτες καταστροφές που οφείλονται στην κλιμα-
τική αλλαγή απειλούν τη Μεσόγειο με ταχύτερο ρυθμό από 
ό,τι πιστεύαμε”, τόνισε ο Νάσερ Καμέλ.

ΕΕΔΣΑ: Tα ελληνικά νησιά από τις χωματερές στα 
μηδενικά απόβλητα

Του Αργύρη Δεμερτζή

Ευέλικτο μοντέλο κυκλικής οικονομίας, με σχεδόν μηδενι-
κά απόβλητα βάσει δοκιμασμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρακτικών και με προσαρμογές στις ιδιαιτερότητες των νη-
σιών (εποχικότητα, περιορισμένοι χώροι κλπ.), αναζητείται 
για τα ελληνικά νησιά που πνίγονται σε τόνους σκουπιδιών, 
ιδίως τους μήνες αιχμής της τουριστικής περιόδου.

Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔ-
ΣΑ) έχει διαμορφώσει προτάσεις και λύσεις κυκλικής οικονο-
μίας  διεθνώς δοκιμασμένες. Η εφαρμογή τους στα νησιά θα 
βοηθήσει να περάσουν από το καθεστώς της ανεξέλεγκτης 
διάθεσης και των χωματερών στην εποχή των Νησιών Σχε-
δόν Μηδενικής Παραγωγής Αποβλήτων.

Εκρηκτικές διαστάσεις
Το πρόβλημα έχει πάρει μεν εκρηκτικές διαστάσεις σε νησιά, 
όπως η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος, όπου οι κορεσμένοι ΧΥΤΑ 
έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν 
περιορίζεται στα μέρη που φωτίζουν οι προβολείς της δημο-

σιότητας τα τελευταία καλοκαίρια.  

Με ελάχιστες εξαιρέσεις (Λειψοί, Σκιάθος) σχεδόν το σύνολο 
της νησιωτικής χώρας ασφυκτιά υπό το βάρος των σκουπι-
διών της.

Περισσότερα 
http://ecopress.gr/?p=23769
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