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Χαιρετισμός προέδρου
Αγαπητές και αγαπητοί αναγνώστες, 

Το προηγούμενο διάστημα στη χώρα ολο-
κληρώθηκε η διαβούλευση σχετικά με το 
νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕΣΔΑ). Η ΕΕΔΣΑ, πάντα στο κέντρο των εξε-
λίξεων,  συμμετείχε ενεργά στη σχετική Δια-
βούλευση του ΥΠΕΝ με καίριες προτάσεις, 
ορισμένες από τις οποίες έχουν γίνει δεκτές 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και έχουν υιοθετηθεί στο νέο ΕΣΔΑ.

To νέο ΕΣΔΑ αποτελεί μια προσπάθεια τα-
χείας μετάβασης από το γραμμικό μοντέλο 
κατανάλωσης στο οποίο η χώρα μας είναι 
εγκλωβισμένη δεκαετίες με αποτέλεσμα πο-
σοστά διάθεσης με ταφή της τάξης του 80%, 
προς το κυκλικό μοντέλο που έχει κύριο στόχο και αποτέλεσμα αφενός τη μεγιστο-
ποίηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών (άνω του 65% το 2035) 
και αφετέρου την ελαχιστοποίηση της ταφής (κάτω από 10%).

Στην προσπάθεια αυτή, για την επίτευξη των εθνικών στόχων σύμφωνα και με τη νο-
μοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αναγκαία η προώθηση στο μέγιστο δυνατό 
της διαλογής στην πηγή καιη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ 
& ΜΕΒΑ) συγχρόνως με την εξάλειψη των ΧΑΔΑ ενώ απαραίτητη είναι συμπληρω-
ματικά και η ενεργειακή αξιοποίηση.

Για το σκοπό αυτό η ύπαρξη ενός κεντρικού εθνικού σχεδιασμού με σαφείς κατευ-
θύνσεις είναι απαραίτητη για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την παρακολού-
θηση υλοποίησης των δράσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 
Τα ΠΕΣΔΑ θα εξειδικεύουν την υλοποίηση όλων των δράσεων και των υποδομών 
κάθε Περιφέρειας.

Σε αυτή τη μετάβαση βασικά εργαλεία πρέπει να είναι η εφαρμογή του τέλους ταφής 
ως ισχυρό αντικίνητρο, η ενημέρωση και επιβράβευση των πολιτών που ανακυκλώ-
νουν αλλά και η εφαρμογή συστημάτων όπως αυτό της εγγυοδοσίας για πλαστικές 
φιάλες και επιστροφή χρημάτων (DRS) στον πολίτη για την ανακύκλωση τους.

Η επόμενη μέρα μας βρίσκει μπροστά στην υλοποίηση ενός πολύ φιλόδοξου εθνι-
κού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων αλλά και σε μια περίοδο ενσωμάτωσης 
των ευρωπαϊκών οδηγιών για την κυκλική οικονομία. Η χώρα μας οφείλει να πε-
ράσει γρήγορα από το σχεδιασμό στην υλοποίηση έργων και δράσεων σε ένα κλί-
μα συναίνεσης γύρω από τους κοινούς μας στόχους. Παράλληλα δίνεται στη χώρα  
μια νέα ευκαιρία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μέσα από λύσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης και σε ένα κλάδο με υψηλό δυναμικό όπως αυτόν της διαχείρισης των 
αποβλήτων. Η χώρα μας είναι απαραίτητο από ουραγός να περάσει στους πρωτο-
πόρους συνεισφέροντας και στη μείωση των εκπομπών CO2 και στην επίτευξη της 
ανθρακικής ουδετερότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕΔΣΑ ανακοινώνει την συνεργασία της με την ISWA για την 
διοργάνωση του Διεθνούς της Συνεδριου στην Αθήνα, τον Οκτώβριο του 2021: 
ISWA WORLD CONGRESS 2021.

Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας
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ΑΤΖΕΝΤΑ
Εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως λόγω του COVID-19, 
όλα τα μεγάλα συνέδρια ακυρώνονται ή μεταφέρονται για την επόμενη χρονιά, το 2021.

Το στίγμα της έκδοσης
 
Του Γιώργου Ηλιόπουλου , Αντιπροέδρου ΕΕΔΣΑ , 
Επικεφαλής Συντακτικής Επιτροπής E-mag
 
Αγαπητές και Αγαπητοί αναγνώστες
 
To 5ο τεύχος του νέου e- mag της ΕΕΔΣΑ  CIRCULAR e3-News που διαβάζετε  
σήμερα στις οθόνες σας , αποτελεί την συνεχή εξέλιξη των αρχικών τευχών, που
1. απέκτησαν  σταθερό κοινό (άνω των 500 μοναδικών clicks)
2. έχουν συγκεντρώσει τα θετικά σχόλια πολλών μελών και φίλων μας.
 
Στόχος μας η συνεχή βελτίωση τεύχος-τεύχος , ώστε όλα τα μέλη και οι φίλοι μας να 
έχουν ένα  σύγχρονο, ελκυστικό, χρηστικό εργαλείο ενημέρωσης τους.
 
Ειδικά στο παρόν 5ο τεύχος του CIRCULAR e3-News θα βρείτε πληροφορίες από σημαντικές ειδήσεις του χώρου μας , 
σε θεσμικού χαρακτήρα θέματα όπως:
1. Τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων
2. Το νέο σχέδιο Νόμου για τα Πλαστικά μιας Χρήσης
3. Τον αναμενόμενο το Φθινόπωρο

Α) Εθνικό Οδικό Χάρτη για την ΚΟ
Β) Εθνικό Σχέδιο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων
Γ) Νόμο για την εναρμόνιση Ελλάδας με τις 4 νέες Οδηγίες για τα απόβλητα

 
Ευχαριστούμε θερμά για την  συνεισφορά τους  την Συντακτική Επιτροπή που αποτελείται από  τον Δρ ΧΜ Κώστα 
Μουστάκα, τον Αντώνη Ζευγίτη (www.water-waste.com - επιμέλεια έκδοσης) και τον Αργύρη Δεμερτζή  (Ecopress.gr - 
δημοσιογραφική ενότητα έκδοσης) καθώς και την Άννα Κόκκαλη (διοικητική υποστήριξη ΕΕΔΣΑ)
 
Οι προτάσεις σας για βελτίωση της έκδοσης , ευπρόσδεκτες στο info@eedsa.gr

Γιώργος Ηλιόπουλος

Εκδήλωση - Συνέδριο Ιστοσελίδα

ECOMONDO 
The Green Technology Expo

Ρίμινι, Ιταλία, 3-6 Νοεμβρίου 2020

https://en.ecomondo.com 

VENICE 2020, 8th international symposium on energy from biomass and waste 
VIRTUAL EVENT, 16-19 Νοεμβρίου 2020

https://www.venicesymposium.it/

4η Διεθνής Έκθεση Verdetec για Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, 
Αθήνα, 14-16 Μαΐου 2021

www.verde-tec.gr 

7th International Conference on 
Industrial & Hazardous Waste Management

Χανιά, 18-21 Μαΐου 2021

http://hwm-conferences.tuc.gr

THESSALONIKI 2021, 
8th International Conference on Sustainable Solid Waste Management 

Θεσσαλονίκη, 23-26 Ιουνίου 2021

http://www.thessaloniki2020.uest.gr/

XI International Symposium on 
Environmental Engineering

Τορίνο, Ιταλία, 29 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2021

https://www.sidisa2020.it

8th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation
Guelph, Καναδάς, 12-15 Ιουλίου 2021  

http://www.wasteeng2020.org

CEST 2021, International Conference on Environmental Science and Technology
Αθήνα, 1-4 Σεπτεμβρίου 2021

https://cest2021.gnest.org/

ISWA 2021 World Congress, 
Αθήνα, 2-7 Οκτωβρίου 2021
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To νέο ΕΣΔΑ αποτελεί μια προσπάθεια ταχείας μετά-
βασης από το γραμμικό μοντέλο κατανάλωσης στο 
οποίο η χώρα μας είναι εγκλωβισμένη δεκαετίες με 
αποτέλεσμα ποσοστά διάθεσης με ταφή της τάξης του 
80%, προς το κυκλικό μοντέλο που έχει κύριο στόχο και 
αποτέλεσμα αφενός την μεγιστοποίηση της επαναχρη-
σιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών (άνω του 65% 
το 2035) και αφετέρου την ελαχιστοποίηση της ταφής 
(κάτω από 10%). 

Στην προσπάθεια αυτή, για την επίτευξη των εθνικών 
στόχων σύμφωνα και με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είναι αναγκαία η προώθηση στο μέγιστο δυνα-
τό της διαλογής στην πηγή και αφού εξαντληθούν όλα 
τα περιθώρια είναι απαραίτητη συμπληρωματικά και η 
ενεργειακή αξιοποίηση. Για το σκοπό αυτό είναι απα-
ραίτητος ένας κεντρικός εθνικός σχεδιασμός με σαφή 
κατεύθυνση για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, και 
την παρακολούθηση υλοποίησης τόσο σε εθνικό όσο 
και σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ τα ΠΕΣΔΑ θα εξειδι-
κεύουν την υλοποίηση όλων των δράσεων και των υπο-
δομών κάθε Περιφέρειας. 

Ωστόσο για να γίνει αυτή η μετάβαση με επιτυχία είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθούν υπ’ όψη τα ακόλουθα:

1) Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων
Στο νέο ΕΣΔΑ δεν τίθεται στόχος  για ξεκάθαρη μείωση 
της κατά κεφαλήν παραγωγής σε σημαντικούς τομείς 
όπως η σπατάλη τροφίμων (η ΕΕ με σειρά μελετών φαί-
νεται να καταλήγει σε στόχο μείωσης 30%).

Επιπρόσθετα το θέμα της παραγωγής αποβλήτων για 
το 2025 και το 2030 θα πρέπει να εκτιμηθεί με μεγα-
λύτερη τεκμηρίωση βασιζόμενη σε μελέτες-εκτιμήσεις 
διεθνών οργανισμών για την εξέλιξη του τουρισμού και  
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να στοχεύσουμε στην 
κατά κεφαλή μείωση παραγωγής αποβλήτων στις του-
ριστικές εγκαταστάσεις, καθώς πέραν του προφανούς 
περιβαλλοντικού οφέλους θα μειώσει και τα κόστη των 
τουριστικών επιχειρήσεων. Επίσης για να αξιολογηθεί 
ολοκληρωμένα το νέο ΕΣΔΑ θα έπρεπε να συνυπο-
βληθεί για διαβούλευση με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης 
Παραγωγής Αποβλήτων κάτι που δεν έχει γίνει έως σή-
μερα.

2) Επαναχρησιμοποίηση, Επισκευή, 
Ανακύκλωση με προτεραιότητα στη 
διαλογή στην πηγή
Στο νέο ΕΣΔΑ, δεν φαίνεται να προτείνεται η καθολική 
χωριστή συλλογή σε 4 διακριτά ρεύματα (χαρτί, πλαστι-

κό, μέταλλο, γυαλί). Η ανωτέρω απαίτηση είναι πλέον 
υποχρεωτική από τις νέες οδηγίες της ΕΕ ενώ η ανάμι-
κτη χωριστή συλλογή (π.χ. όπως σήμερα 1 μπλε κάδος 
με 2-4 ρεύματα) επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση σε λι-
γότερα ρεύματα με απόλυτη αιτιολόγηση (π.χ. σε απο-
μακρυσμένες περιοχές). Γι’ αυτό το λόγο τα ΣΕΔ θα πρέ-
πει να προσαρμοστούν άμεσα σε αυτή την απαίτηση.
Επιπρόσθετα απαιτείται:

Α) Ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων ΚΔΑΥ παλαιάς 
τεχνολογίας και συμπληρωματικά η αξιοποίηση των 
τμημάτων Μηχανικής Διαλογής των ΜΕΑ συμμίκτων 
ώστε να λειτουργούν και ως ΚΔΑΥ, με αποτέλεσμα να 
μπορούν να διαλέγουν σε διαφορετικές ποιότητες τα 
χωριστά συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα.

Β) Η δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων ανά 
Δήμο και διαδημοτικών κεντρικών πράσινων σημείων 
(π.χ. ανά Περιφερειακή Ενότητα) για να λειτουργεί ως 
Logistics center για την προώθηση υλικών στην αγορά.
    
3) Διαλογή στην πηγή Βιοαποβλήτων-
Κομποστοποίηση-Αναερόβια Χώνευση 
Η ΔσΠ Βιοαποβλήτων δεν έχει εφαρμογή χωρίς την 
ύπαρξη μονάδων (ΜΕΒΑ) υποδοχής, επεξεργασίας (κο-
μποστοποίησης ή αναερόβιας χώνευσης), οι οποίες θα 
πρέπει να επιδιώκεται να είναι κοντά στα κέντρα παρα-
γωγής για να είναι περισσότερο οικονομικά βιώσιμη η 
αποκομιδή και μεταφορά των βιοαποβλήτων. Επίσης 
επειδή η οικονομικά βιώσιμη διαλογή στην πηγή είναι 
κλειδί για την επιτυχία απαιτείται να υπάρξουν κατευ-
θύνσεις για έξυπνα συστήματα αποκομιδής είτε επί των 
απορριμματοφόρων είτε επί των καφέ κάδων που θα 
μετρούν την ποσότητα και θα καθορίζουν την συχνό-
τητα και τα βέλτιστα δρομολόγια αποκομιδής με απο-
τέλεσμα την σημαντική (έως και 50%) εξοικονόμηση 
χρόνου, ανθρώπινων πόρων, εξοπλισμού και καυσίμων. 

4) Επεξεργασία Συμμίκτων ΑΣΑ – 
Παραγωγή δευτερογενών προϊόντων
Είναι θετικό που η αρμόδια ΓΓ ΥΠΕΝ συντονίζει αποτε-
λεσματικά τις διαδικασίες για την έγκαιρη υλοποίηση 
του δικτύου των νέων ΜΕΑ που βρίσκονται σε στάδιο 
κατασκευής, δημοπράτησης ή τελικής ωρίμανσης. Είναι 
θετικό επίσης ότι η μελέτη του ΕΣΔΑ είναι αναλυτική 
σε πολλά σημεία. Η αναφορά όμως στο παράρτημα του 
ΕΣΔΑ με απόλυτη ακρίβεια στον αριθμό, στη θέση, στη 
δυναμικότητα και τα ισοζύγια μάζας των ΜΕΑ, στερεί 
την απαραίτητη ευελιξία στην ωρίμανση και μπορεί να 
δημιουργήσει γραφειοκρατικές εμπλοκές στην αδειο-
δότηση τους αλλά και στην ευελιξία προσαρμογής τους 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΔΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΑ)



CIRCULAR e3-News #5 - Σεπτέμβριος 20205

στη συνέχεια. Επίσης μπορεί να οδηγήσει σε διαδικα-
στικά προβλήματα έγκρισης και υλοποίησης τους. 

Περαιτέρω για την αποτελεσματική λειτουργία των 
ΜΕΑ θα έπρεπε ο ΕΣΔΑ να συνοδεύεται από τις ακό-
λουθες μελέτες (ή κατ’ ελάχιστον να προβλεφθούν να 
γίνουν προ της έναρξης της νέας προγραμματικής πε-
ριόδου ΕΣΠΑ 2021-2027):

A) Μελέτη, για την δυνατότητα απορρόφησης του 
CLO και σε βάθος 15ετίας ή 10ετίας (ήτοι 2035 που εί-
ναι και το έτος ορόσημο της ΕΕ για το στόχο 10% τα-
φής ή 2030 που είναι το έτος για το ίδιο ορόσημο με 
βάση το ΕΣΔΑ) με στοιχεία από ΥΠΕΝ (Δ/νση Μεταλ-
λείων) και από την αγορά (μεταλλευτικές επιχειρήσεις) 
ως υλικό αποκατάστασης τοπίου ή/και για ενεργειακή 
αξιοποίηση.

B) Επιχειρησιακό σχέδιο (master plan) για την 
ενεργειακή αξιοποίηση απορριμματογενών καυ-
σίμων και υπολειμμάτων σε βάθος 15ετίας ή 10ετίας 
(ήτοι 2035 που είναι και το έτος ορόσημο της ΕΕ για το 
στόχο 10% ταφής ή 2030 που είναι το έτος για το ίδιο 
ορόσημο με βάση το ΕΣΔΑ) και πάντα με βάση τις προ-
τεραιότητες της ΕΕ. To επιχειρησιακό σχέδιο θα προτεί-
νει τη βέλτιστη λύση που θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τις επιλογές, τόσο της αξιοποίησης της υφιστάμενης 
εγχώριας βιομηχανίας π.χ. συνεπεξεργασία στην τσιμε-
ντοβιομηχανία όσο και της ενεργειακής αξιοποίησης 
(WtE) από νέες μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας-θερμότητας. Οι λύσεις αυτές μπορούν να 
είναι συμπληρωματικές στη χώρα μας όπως και στις 
περισσότερες χώρες της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό το επι-
χειρησιακό σχέδιο θα λάβει υπόψιν την κατευθυντήρια 
οδηγία της ΕΕ1 για τον ρόλο της ενεργειακής αξιοποίη-
σης στην κυκλική οικονομία ειδικά για χώρες με υψηλά 
ποσοστά ταφής. Θα εξετάζει το κόστος παραγωγής, 
μεταφοράς & διαχείρισης από τελικούς αποδέκτες 
των απορριμματογενών καυσίμων και υπολειμμάτων 
τις αναγκαίες επενδύσεις & τρόπους χρηματοδότησης 
κατά περίπτωση, τα παράπλευρα οφέλη (μείωση κό-
στους ταφής, μείωση εκπομπών CO2 κλπ.), την έρευνα 
αγοράς για ποσοτικές/ποιοτικές απαιτήσεις απορρό-
φησης από τη βιομηχανία και τις νέες μονάδες WtE, την 
ανάλυση για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου κόστους 
από τους ΦΟΔΣΑ κλπ. Στόχος του επιχειρησιακού σχε-
δίου θα πρέπει να είναι η παραγωγή μιας ελάχιστης 
ποσότητας εναλλακτικών καυσίμων σε εθνικό επίπεδο 
και ο επιμερισμός της ανά Περιφέρεια ενώ τα ΠΕΣΔΑ 
στη συνέχεια θα διανέμουν την παραγωγή SRF\RDF σε 
επίπεδο ΜΕΑ.

Το τελικό επιχειρησιακό σχέδιο, πρέπει να προωθεί τη 
συμπληρωματικότητα των λύσεων και να εκπονηθεί 
πριν την έγκριση των νέων ΠΕΣΔΑ.  

Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω μελετών, 
μπορεί να μετατραπούν και οι υφιστάμενες ΜΕΑ – όσες 
απαιτούνται – από παραγωγή CLO σε εναλλακτικά 
καύσιμα.  

O ορισμός των ρευμάτων των βιομηχανικών αποβλή-
των που δύνανται να αποτελέσουν δευτερογενή α’ ύλη 
ή και εναλλακτικό καύσιμο από βιομηχανικές εγκατα-
στάσεις ανά την επικράτεια τηρώντας την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις αντίστοιχες βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές καθώς και o καθορισμός των τεχνικών προ-
διαγραφών για τη χρήση των ανόργανων αποβλήτων 
βιομηχανικής προέλευσης ως δευτερογενών υλικών 
είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως θα πραγματοποι-
είται σύμφωνα πάντα με διεθνή πρότυπα αλλά και την 
κείμενη νομοθεσία. 

5) Διάθεση υπολειμμάτων στους ΧΥΤΥ
Στο νέο ΕΣΔΑ θα πρέπει να είναι σαφές ότι περιοχές με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. μικρά νησιά) που δεν 
έχουν την κατάλληλη κλίμακα για λειτουργία ΧΥΤΥ, θα 
έχουν ειδικό στόχο χωριστής συλλογής και ανάκτησης 
καθαρών υλικών (π.χ. χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, 
βιοαπόβλητα κοκ) και τα υπολειμματικά σύμμεικτα δύ-
ναται να υπόκεινται σε ταφή ανεπεξέργαστα δηλαδή 
σε μικρούς ΧΥΤΑ, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
ΧΥΤΥ καθώς η πρόοδος νέων τεχνολογιών μπορεί να 
δώσει λύσεις εφαρμοσμένες μικρότερης κλίμακας έως 
το 2030.

Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ενώ ως πολιτική 
βούληση είναι σημαντικό ο στόχος του 10% ταφής να 
τεθεί 5 έτη νωρίτερα (το 2030) από τον προβλεπόμενο 
χρόνο της ΕΕ (το 2035), υπάρχει ο κίνδυνος σε περίπτω-
ση αστοχίας (πχ 30% αντί για 10%) οι νέοι /επεκτάσεις 
ΧΥΤΥ να κορεστούν νωρίτερα προ του 2030, με ανυ-
πολόγιστη ζημιά καθώς πέραν του ότι θα απαιτηθούν 
επιπλέον χρήματα από το Εθνικό ΠΔΕ, σε περίπτωση 
αδυναμίας επέκτασης λόγω τεχνικών περιορισμών, να 
έχουμε αναβίωση Χωματερών (ΧΑΔΑ) με νέα εθνικά 
πρόστιμα. Γι’ αυτό ο σχεδιασμός των νέων/επεκτάσεων 
ΧΥΤΥ θα πρέπει να γίνει με συντελεστή ασφάλειας επι-
πλέον 5 ετών (δηλαδή το 2035 10%).
    
6) Χρηματοδοτικά θέματα
Στο νέο ΕΣΔΑ οι αναφορές σε εναλλακτικούς τρόπους 
χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες 
ανά είδος έργου και όχι να μην υπάρχουν γενικεύσεις 
(π.χ. ΣΔΙΤ) που οδηγούν σε συμπεράσματα ότι με ένα 
εργαλείο θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, την ανάγκη αναφοράς στον 
ΕΣΔΑ σε εκτιμώμενα ποσά και παραδείγματα έργων 
προς χρηματοδότηση για χρηματοδοτήσεις που καλύ-
πτονται από: 
• υποχρεώσεις των παραγωγών στο πλαίσιο «Διευ-

ρυμένης Ευθύνης Παραγωγού» από ΣΕΔ (κάδοι, 
οχήματα, ευαισθητοποίηση, καθαρισμοί ακτών) 

• επιδοτήσεις προερχόμενες από ειδικά τέλη/εισφο-
ρές που έχουν θεσπιστεί από την πολιτεία (πχ πε-
ριβαλλοντική εισφορά κυκλικής οικονομίας, κλπ.)

• επιδοτήσεις προερχόμενες από το νέο ΕΣΠΑ πρό-
γραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ με βάση τις επιλέξιμες δράσεις 

• χρηματοδοτικά κίνητρα προς τις ιδιωτικές επιχει-

1. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 
COMMITTEE OF THE REGIONS “The role of waste-to-energy in the circular economy” COM (2017) 34 final/26.1.2017
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ρήσεις μέσα από το ΕΠΑΝΕΚ για τις ΜΜΕ
• ειδικές επιδοτήσεις προς τα Πανεπιστήμια και την 

Καινοτομία μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ πχ Ερευ-
νώ-Καινοτομώ 

• τις (δανειακές/κεφαλαιακές) χρηματοδοτήσεις από 
3ους είτε στην μορφή μεγάλης κλίμακας έργων με 
το ειδικό πλαίσιο ΣΔΙΤ είτε στην μορφή μικρότερης 
κλίμακας χωρίς το ειδικό πλαίσιο ΣΔΙΤ.

• Μείωση ΦΠΑ στις συσκευασίες που χρησιμοποι-
ούν rPet.

7) Διάφορα συναφή Θέματα 
Για την υλοποίηση του νέου ΕΣΔΑ απαιτείται να υπάρ-
ξουν προβλέψεις για: 

• Ενίσχυση του προσωπικού των ΟΤΑ με κατάλληλες 
ειδικότητες κατάλληλου αριθμού, ειδικοτήτων (πχ 
υπεύθυνος οργάνωσης χωριστής συλλογής, υπεύ-
θυνος ευαισθητοποίησης, οδηγοί για την χωριστή 
συλλογή, υπάλληλος πράσινου σημείου κοκ). Το 
καθεστώς ενίσχυσης  με προσωπικό δεν θα πρέπει 
να υπόκειται σε δημοσιονομικούς περιορισμούς, 
λόγω του ότι αποτελεί ανταποδοτική υπηρεσία.

• Υλοποίηση Εθνικών, Περιφερειακών και Δημοτι-
κών Εκστρατειών Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης 
με επιβράβευση των πολιτών που ανακυκλώνουν, 
το οποίο θα έχει ειδικό χρηματοδοτικό πλαίσιο σε 
ετήσια βάση.

• Το τέλος ταφής χρειάζεται να λειτουργήσει άμεσα 
ως ισχυρό αντικίνητρο. Πολύ σημαντική αλλαγή 
είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της περι-
βαλλοντικής εισφοράς – που αποτελεί θετικό μέ-
τρο – και στα υπολείμματα των ΜΕΑ/ΜΕΒΑ, ώστε 
να ενθαρρύνονται λύσεις ΔσΠ και υψηλής ανάκτη-
σης/χαμηλού υπολείμματος σύμφωνα με τις νέες 
οδηγίες ΕΕ περί περιορισμού της ταφής στο 10%. 
Το τέλος ταφής θα  πρέπει:
• Να αφορά στο σύνολο των αποβλήτων που 

οδηγούνται σε ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ 
• Το ύψος του να καθοριστούν λαμβάνοντας 

υπόψη τα πραγματικά κόστη των εναλλακτι-
κών στην ταφή τρόπων διάθεσης και αντίστοι-
χο τουλάχιστον με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

• Να εφαρμοστεί κατά τον ίδιο τρόπο σε όλη τη 
χώρα. 

• Θεσμοθέτηση του πληρώνω όσο πετάω με εξειδί-
κευση για το πώς θα εφαρμοστεί. 

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

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

• Εφαρμογή συστήματος εγγύησης-επιστροφής 
(Deposit – Refund System) κατόπιν τεχνοοικονο-

μικής μελέτης εφαρμογής για τη διασφάλιση της 
μέγιστης δυνατής χωριστής συλλογής για τις πλα-
στικές φιάλες έως τριών λίτρων και περαιτέρω διε-
ρεύνηση για μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες. 
Το σύστημα για να είναι βιώσιμο πρέπει να είναι 
ενιαίο, κεντρικό και υποχρεωτικό σύστημα (όχι 
πολλά διαφορετικά).

• Η επίτευξη ανακύκλωσης, δηλαδή επιτυχούς 
επαν-εισαγωγής ανακυκλώσιμων υλικών από τα 
απόβλητα στον παραγωγικό κύκλο, ως δευτερογε-
νών πρώτων υλών, πρέπει να υπολογίζεται (ανά υλι-
κό) με βάση τις ροές ανακυκλώσιμων υλικών που 
αποδεδειγμένα καταλήγουν για ανακύκλωση στη 
βιομηχανία και μπορούν να αξιοποιηθούν, σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις της απόφασης 2019/1004 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τυχόν προσμείξεις που 
δεν μπορούν να αξιοποιηθούν προς ανακύκλωση, 
θεωρούνται απόβλητα και τυγχάνουν περαιτέρω 
διαχείρισης (ενδεχόμενη ενεργειακή αξιοποίηση 
ή διάθεση με ταφή) με ευθύνη παραγωγού και οι-
κονομική διαχείριση του ΣΕΔ ή του όποιου άλλου 
αρμόδιου φορέα. 

• 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 εκά-
στοτε υπαιτίους αν επιχειρηθεί να δημιουργηθούν 
νέοι.

• Όσον αφορά στα Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα 
να συμπεριληφθεί η ενεργειακή αξιοποίηση στις 
εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης τους. 

Συνολικά προτείνεται η σύσταση Ομάδας Διακυβέρ-
νησης (πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση) με στόχο να δι-
ασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των προ-
βλεπόμενων δράσεων, να επιβάλλει τις απαραίτητες 
διορθώσεις για την ευθυγράμμιση των ΠΕΣΔΑ αλλά και 
να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων 
φορέων είτε του δημοσίου είτε και του ιδιωτικού τομέα. 

Τα ανωτέρω αποτελούν τα εποικοδομητικά μας σχόλια 
με τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Για να μπορέσουμε να 
έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα απαιτείται να τεθούν σε 
διαβούλευση :
    

A) και να νομοθετηθούν άμεσα όλες οι οδηγίες ΕΕ του 
πακέτου της κυκλικής οικονομίας (οδηγία πλαίσιο για 
τα απόβλητα, ταφή και τις συσκευασίες) και 
B) το νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Απο-
βλήτων.

Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί ο χρόνος σε 
όλους τους φορείς παραγωγικούς, επιστημονικούς, κοι-
νωνικούς, περιβαλλοντικούς να εκφράσουν τις απόψεις 
τους και ως εκ τούτου, η διαβούλευση θα πρέπει να συ-
νεχιστεί και μετά τις 25/8/20 με συζήτηση και στο Εθνι-
κό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας με γνώμονα την 
εξασφάλιση της προώθησης της κυκλικής οικονομίας 
και μέσω του ΕΣΔΑ.
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Τα πλαστικά αποτελούν ένα απαραίτητο υλικό πού είτε 
ως α ύλη για άλλα προϊόντα είτε ως τελικό προϊόν, έχει 
ένα πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών σε πολύ σημαντι-
κούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και 
σε προϊόντα που συνδέονται με το γενικό καλό (υγεία, 
εφαρμογές περιβαλλοντικής προστασίας κλπ.).
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αποσυνδέσουμε το πλα-
στικό ως υλικό που έχει βιώσιμες εφαρμογές, από την 
βλάβη που προκαλούν ορισμένα μόνο πλαστικά και μά-
λιστα συνήθως από την κακή χρήση τους, στο περιβάλ-
λον.

Ειδικότερα η αλόγιστη (υπερκατανάλωση έναντι της 
πρόληψης), μη βιώσιμη (μια χρήσης έναντι της επανα-
χρησιμοποίησης) και η μη ορθολογικά διαχειριζόμενη 
(πχ απόρριψη αντί της χωριστής συλλογής τους) χρήση, 
ορισμένων πλαστικών μιας χρήσης (όπως πχ καλαμάκια, 
κυπελάκια καφέ, πιατάκια-μαχαιροπήρουνα, μπατονέ-
τες, φιάλες νερού-αναψυκτικών, φίλτρα τσιγάρων , αλι-
ευτικά εργαλεία) είναι πολύ μεγάλη στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία έγκυρων περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων καταναλώνουμε ετήσια από 10άδες εκατομμύ-
ρια έως και μερικά δις τμχ. των ανωτέρω πλαστικών μιας 
χρήσης, ενώ το ποσοστό διαλογής στην πηγή η ανάκτη-
σης για ανακύκλωση είναι πολύ μικρό.
Άλλωστε η χώρα μας έχει αυξημένο ενδιαφέρον σε επί-
πεδο ΕΕ γιατί έχουμε την μεγαλύτερη ακτογραμμή στην 
ΕΕ, οι καθαρές ακτές και θάλασσες αποτελούν προϋπό-
θεση για ένα σημαντικό κομμάτι του Τουριστικού Εθνι-
κού Προϊόντος και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας 
μας και τέλος έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο στην ΕΕ σε 
επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία. 

Έχοντας τα παραπάνω υπ’ όψη τόσο η νομοθεσία της 
ΕΕ Οδηγία 2019/904 όσο και το προτεινόμενο Σχέδιο 
Νόμου με πολλά εθνικά μέτρα  για τα ΠΜΧ είναι στην 
σωστή κατεύθυνση. 

Η εκτεταμένη προ-διαβούλευση που έγινε το διάστημα 
Μαρτίου-Μαΐου 2020 από την αρμόδια ΓΓ Φυσικού Περι-
βάλλοντος με 44 φορείς αλλά και με την ενημέρωση του 
Εθνικού Συμβουλίου ΚΟ που μετέχει η ΕΕΔΣΑ, έδωσε πο-
λυάριθμες ενδιαφέρουσες προτάσεις από ειδικότερους 
φορείς που έχουν ληφθεί υπ’ όψη.

Από την μεριά μας θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε 
Εθνικό επίπεδο απομένει να γίνει ένα επιχειρησιακό 
σχέδιο με πόρους ΕΣΠΑ για την ομαλή μετάβαση των          

επιχειρήσεων που συνδέονται σήμερα με το θέμα (πχ 
ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών μιας χρή-
σης) σταδιακά από το 2020 και έπειτα ώστε να προβούν 
σε εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση, αλλαγή της παραγωγι-
κής τους δομής σε νέα συναφή προϊόντα (πχ επαναχρη-
σιμοποιήσιμα, η προϊόντα που να περιέχουν ανακυκλω-
μένο περιεχόμενο, ή να αλλάξουν οι σημάνσεις για τους 
καταναλωτές , κλπ) 

Άλλωστε οι νέες απαιτήσεις για τα Πλαστικά μιας χρή-
σης, είναι σε συνέχεια των μέτρων συμμόρφωσης που 
έλαβε η Ελλάδα για την Οδηγία 2015/720/ΕΕ, σχετικά με 
τις πλαστικές σακούλες, οπότε υπάρχει επιβάρυνση στον 
παραγωγικό ιστό της χώρας, διότι η ελληνική βιομηχανία 
των πλαστικών είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμέ-
νη στη μορφοποίηση καταναλωτικών μικροαντικειμέ-
νων, που είναι ακριβώς αυτά στα οποία επικεντρώνονται 
οι  απαγορεύσεις. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί έμφαση στις διαδικασίες 
εναλλακτικής διαχείρισης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού, ώστε να μετριασθούν οι επιπτώσεις, ακόμη και 
κατά τη  μεταβατική περίοδο της σταδιακής  εφαρμογής 
των μέτρων (μείωση, απαγόρευση, αύξηση χωριστής 
συλλογής) των πλαστικών μιας χρήσης.

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα 
το 2020 και το 20201 ώστε να αποτελέσουν προϋπόθεση 
για την σωστή εφαρμογή του Νόμου για τα ΠΜΧ.

Για τις επιχειρήσεις (βιομηχανία πλαστικού, εστίασης 
κλπ.)

1. Εκπόνηση και υλοποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου του 
ΥΠΕΝ με κίνητρα (επιδοτήσεων ΕΣΠΑ και άλλα) για τη 
μετάβαση των Ελληνικών Βιομηχανιών Πλαστικού που 
επηρεάζονται από προβλέψεις του Νόμου
2. Υλοποίηση μέτρων έγκαιρης και επίσημης  ενημέρω-
σης της αγοράς (πχ επιχειρήσεις εστίασης) ώστε να μπο-
ρούν να προσαρμοστούν στην νέα μορφή σχέσης τους 
με τον καταναλωτή.
3. Εκτεταμένοι κρατικοί έλεγχοι κατά την έναρξη εφαρ-
μογής του νόμου για επιβολή κυρώσεων στους παραβά-
τες ώστε και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των επι-
χειρήσεων καταναλωτών και να μην υπάρξει στρέβλωση 
του ανταγωνισμού

Για τον καταναλωτή
4. Υποχρεωτικές εναλλακτικές (κύπελλα πολλαπλών 
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χρήσεων) διαθέσιμες στα σημεία πώλησης 
5. Χαμηλότερη τιμή σε περίπτωση προσκόμισης τέ-
τοιου κυπέλλου πολλαπλών χρήσεων από πελάτη.
6. Μείωση του κόστους και του περιβαλλοντικού απο-
τυπώματος των φιαλών νερού με υποχρεωτικές δημό-
σιες βρύσες δωρεάν πόσιμου νερού από δήμους σε 
αθλητικά κέντρα και παιδικές χαρές 
7. Για την κυκλική οικονομία εντός της Ελλάδας
8. Εφαρμογή συστήματος εγγύησης-επιστροφής 
(Deposit – Refund System) κατόπιν τεχνοοικονομικής 
μελέτης εφαρμογής για τη διασφάλιση της μέγιστης 
δυνατής χωριστής συλλογής για τις πλαστικές φιάλες 
έως τριών λίτρων και περαιτέρω διερεύνηση για μεταλ-
λικές και γυάλινες συσκευασίες. Το σύστημα για να είναι 
βιώσιμο πρέπει να είναι ενιαίο, κεντρικό και υποχρεωτι-
κό σύστημα (όχι πολλά διαφορετικά) με στόχο αύξηση 
της ανακύκλωσης φιαλών ΡΕΤ  77% το 2025 και 90% το 
2030.
9. Ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027 για εκσυγ-
χρονισμό ΚΔΑΥ, για νέες μονάδες μετ-επεξεργασίας PET 
για παραγωγή α ύλης από ανακυκλωμένο πλαστικό
10. Για την συνολική εθνική στρατηγική ΚΟ και 
πλαστικών εν γένει.
11. Η στρατηγική για τα πλαστικά πρέπει να  περιλαμβά-
νει συγκεκριμένα μέτρα για τα μικροπλαστικά που απο-
τελούν σημαντικό ποσοστό των πλαστικών θαλάσσιων 
απορριμμάτων (περιορισμοί μέσω του Κανονισμού 

REACH για τα μικροπλαστικά που προστίθενται σκόπι-
μα σε προϊόντα και τα οξοπλαστικά )
12. Παρακολούθηση και αξιοποίηση των φακέ-
λων περιορισμού σωματιδίων των μικροπλαστικών 
του Eυρωπαϊκού  Οργανισμού Χημικών Προϊόντων 
13. Η καινοτομία στο σχεδιασμό προϊόντων για 
την αποφυγή πλαστικών απορριμμάτων και μικροπλα-
στικών αλλά και οι επενδύσεις στην πρόληψη θαλάσ-
σιων απορριμμάτων
14. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε 
συνεργασία με τον αντίστοιχο κλάδο της βιομηχανί-
ας, αξιολόγηση των θέσεων της Βιομηχανίας για την 
προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις που επιτάσσουν 
την παραγωγή προϊόντων με μεγαλύτερο κύκλο ζωής, 
καθώς και την διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών τέ-
τοιων προϊόντων.
15. Τόνωση του διαλόγου που έχει ξεκινήσει το 
ΥΠΕΝ, στον οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν και 
άλλοι φορείς (επιστημονικοί φορείς, φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης) 
ώστε να διαμορφωθεί μια εθνική θέση συνολικά για 
τον κλάδο των πλαστικών και την περιβαλλοντική του 
διάσταση, η οποία και θα υποστηριχτεί στα όργανα 
της ΕΕ
16. Σύνδεση πρωτοβουλιών με διυπουργικές πο-
λιτικές πχ στον τουρισμό, (παραλίες χωρίς πλαστικά 
ποτήρια ή καλαμάκια).

Οδηγοί και μελέτη για την 
υποστήριξη εφαρμογής του 
ΕΣΔΑ
Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιήθηκαν Οδηγοί για τις 
ενέργειες και μελέτη σχετικά με τα υφιστάμενα οικονομικά εργαλεία στη χώρα, για 
την εφαρμογή του ΕΣΔΑ.
Αναλυτικά, από το ΥΠΕΚΑ κοινοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

-Οδηγός βελτίωσης κοστολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για Δήμους στην Ελλάδα

-Οδηγοί πρόληψης παραγωγής αποβλήτων με πρακτικές συμβουλές για δήμους και πολίτες

-Οδηγός για τη χωριστή συλλογή αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα

-Οικονομικά εργαλεία για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας προ-
καταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας για ένα σύστημα εγγυοδοσίας (Deposit Refund System)

Για τα πλήρη κείμενα κλικ εδώ:  
https://water-waste.gr/site/ ειδήσεις/οδηγοί-και-μελέτη-για-την-υποστήριξη-ε/
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Γιατί πρέπει να προσέξουμε την διαχείριση 
των πλαστικών μιας χρήσης ;
Αφορά πλαστικά προιόντα που 

1) χρησιμοποιούμε μία φορά για ελάχιστο χρόνο σε σχεδόν 
καθημερινή βάση
2) μετά είτε τα απορρίπτουμε ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον 
είτε  σε κάδους για περισυλλογή και περαιτέρω διαχείριση ή 
υγειονομική ταφή.
3) καταλήγουν πολύ συχνά σε μεγάλες ποσότητες στις ακτές, 
παραλίες, κοίτες ποταμών, λιμνών αλλά και στο θαλάσσιο πε-
ριβάλλον ( θάλασσα – βυθός)
4) διασπώνται σε βάθος δεκάδων- εκατοντάδων ετών σε μι-
κρο-πλαστικά που ρυπαίνουν το νερό, το έδαφος, τον αέρα 
και καταλήγουν μέσω της τροφικής αλυσίδας ή της αναπνοής 
στο ανθρώπινο σώμα ή σε άλλα έμβια είδη ( πουλιά, ψάρια, 
θηλαστικά κοκ) οδηγώντας κάποιες φορές στον θάνατο τους.
5) Λόγω του ελαφρού συνήθως βάρους τους συσσωρεύονται 
σε θάλασσες ή σε ακτές ανάλογα με τα ρεύματα -ανέμους , 
δημιουργώντας μικρές θαλάσσιες χωματερές.

Γιατί μας αφορά ως χώρα ;
1) Γιατί έχουμε την μεγαλύτερη ακτογραμμή στην ΕΕ  και με-
γάλη περίοδο καλοκαιρίας κατά την οποία κάνουν χρήση της 
εκατομμύρια πολίτες και οι τουρίστες 
2) Οι καθαρές ακτές και θάλασσες  αποτελούν  προυπόθεση 
για ένα σημαντικό κομμάτι του Τουριστικού Εθνικού Προιό-
ντος και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας μας 
3) Έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο  στην ΕΕ σε  επαγγελματική 
και ερασιτεχνική αλιεία με αποτέλεσμα πολλά πλαστικά δί-
χτυα και άλλα  αλιευτικά εργαλεία με πλαστικό να καταλή-
γουν ανεξέλεγκτα στον βυθό της θάλασσας, αλλά και η ποι-
ότητα των αλιευμάτων να υποβαθμίεται 
4) Έχουμε σημαντική κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων 
από  μερικά πλαστικά μιας χρήσης ( πχ κυπελάκια ροφημά-
των, γόπες τσιγάρων), με σημαντικό % αυτής είτε να απορρί-
πτεται ανεξέλεγκτα είτε να να καταλήγει στην υγειονομική 
ταφή .

Ποιές είναι οι βασικές κατηγορίες  
προιόντων και ποιες οι νέες απαιτήσεις που 
αφορούν στον τρόπο  χρήση τους ;
1) Η πρώτη κατηγορία αφορά 10 προιόντα μιας χρήσης που 
περιέχουν πλαστικό:
ΠΙΑΤΑ, ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ , ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΠΟΤΩΝ
ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ
ΚΥΠΕΛΛΑΚΙΑ & ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΙΖΟΛ
ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΙΖΟΛ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΟΞΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ Α ΥΛΗ
και πρόκειται να ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ η διάθεση τους στην αγορά  
πανευρωπαικά και στην Ελλάδα στις  3/7/2021. 

2) Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε 2 προιόντα  μιας χρήσης 
που περιέχουν πλαστικό : 
ΚΥΠΕΛΛΑΚΙΑ ΠΟΤΩΝ ΜΕ/Η ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΛΥΜΑ 
ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
για τα οποία  απαιτείται  ΜΕΙΩΣΗ τους αρχής γενομένης από  
1.1.2022 σταδιακά και σε  κάθε επόμενο έτος  με τελικό ορίζο-
ντα το 2026 με
Α)    στόχους (30% μείωση το 2024 και 60% το 2026)  
Β)  εφαρμογή συγκεκριμένων εθνικών μέτρων όπως η από 
1.1.2022 εισφορά 4 λεπτά συν ΦΠΑ    ανα τεμάχιο προιόντος  
(που «επιστρέφεται στο περιβάλλον» καθώς θα χρηματοδοτεί 
κάθε έτος δράσεις σχετικές με το θαλάσσιο περιβάλλον).
Γ) υποχρέωση ύπαρξης από 1.1.2022 διαθέσιμων εναλλακτι-
κών λύσεων ( πχ επαναχρησιμοποιούμενα  ή  μίας χρήσης που 
δεν περιέχουν πλαστικό) στα σημεία πώλησης (επιχειρήσεις 
εστίασης, αυτόματοι πωλητές, καντίνες, catering) για τους κα-
ταναλωτές   

3) Η Τρίτη κατηγορία  αφορά σε 1 προιόν μιας χρήσης που 
περιέχει πλαστικό
ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΤΩΝ ( εως 3 λιτ) 
που πρέπει να ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΤΟΥΝ από τους παραγωγούς 
τους
Α) Έως τις 3/7/2024), για να την προσάρτηση των καπακίων 
τους ( να μην αποσπώνται ) 
Β) για την  επίτευξη σημαντικού %  χρήσης ανακυκλωμένου 
υλικού στην εκ νέου παραγωγή τους (25% το 2025 και 35% 
το 2030) 
Παράλληλα απαιτείται και η αύξηση της ανακυκλωσιμότητας 
τους με ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
Α) με στόχους 77% το 2025 και 90% το  2029) 
Β) με εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο συστήματος καταβολής 
- επιστροφής εγγύησης στους καταναλωτές που ανακυκλώ-
νουν τις πλαστικές φιάλες

4) Η Τέταρτη κατηγορία   αφορά σε 4 προιόντα μιας χρήσης 
που περιέχουν πλαστικό που πρέπει να τεθούν σε καθεστώς 
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ : 
ΚΑΠΝΙΚΑ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ
ΜΠΑΛΟΝΙΑ
που πρέπει να
Α)  ενταχθούν   σε οργανωμένα συστήματα εναλλακτικής δι-
αχείρισης 
Β) εξασφαλιστεί  από τους παραγωγούς τους  οικονομικά και 
οργανωτικά  η συλλογή /διαχείριση τους αλλά και το κόστος 
καθαρισμού από την ανεξέλεγκτη απόρριψη τους 
Γ) να επιτευχθεί στόχος συλλογής και ανακύκλωσης τουλ. 
50% το 2025 για τα αλιευτικά εργαλεία .

Για όλα τα ανωτέρω προιόντα που δεν απαγορεύονται και, 
προβλέπονται υποχρεώσεις των παραγωγών τους για  σωστή 
ΣΗΜΑΝΣΗ τους για ενημέρωση καταναλωτών ή/και  με λήψη 
ΜΕΤΡΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   του κοινού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
«Σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών 
προϊόντων στο περιβάλλον -Εναρμόνιση με την οδηγία 2019/904/ΕΕ»
Της Συντακτικής Επιτροπής του e-mag της ΕΕΔΣΑ 
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Τα ανωτέρω μέτρα/απαιτήσεις που 
λαμβάνονται σε ευρωπαικό και εθνικό 
επίπεδο για τα ανωτέρω προιόντα ,  
τι επιπτώσεις έχουν στην αγορά & στην 
οικονομία ;
1) Βοηθούν στην μετάβαση στην κυκλική οικονομία εντός της 
Ελλάδας
Πχ το 2025 oι φιάλες PET που θα τοποθετούνται στην Ελληνική 
Αγορά θα πρέπει να περιέχουν κατ ελάχιστον 25% PET που προ-
έρχεται από ανακύκλωση ( rPET)
2) Βοηθούν στην δημιουργία βιώσιμων νέων προιόντων  πχ Βά-
σει του στόχου μείωσης των πλαστικών περιεκτών μιας χρήσης 
φαγητού της εισφοράς που θα επιβαρύνονται από 1.1.2022 θα 
ενθαρρυνθεί η χρήση νέων προιόντων πολλαπλών χρήσεων
3) Βοηθούν στην δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας 
για τις εργασίες περισυλλογής, διαλογής, ανάκτησης και δημι-
ουργίας νέων α υλών από ανακυκλωμένο πλαστικό, εντός της 
χώρας 
4) Βοηθούν στην μείωση της κατανάλωσης πλαστικών φιαλών 
νερού και των εξόδων των πολιτών πχ με την υποχρεωτική εγκα-
τάσταση από τους Δήμους Δημόσιων Βρυσών σε Αθλητικές Εγκ/
σεις και παιδικές χαρές , που αθλείται η πλειοψηφία της μαθητι-
κής νεολαίας αλλά και όλες οι ηλικίες.  
5) Μεταβατικές επιπτώσεις σε κλάδους παραγωγής μερικών 
προιόντων που θα απαγορευθούν θα υπάρξουν σε επίπεδο ΕΕ 
και Ελλάδας. Έχει ανακοινωθεί ότι ετοιμάζεται  η δημιουργία 
επενδυτικών και άλλων κινήτρων με ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
για τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Πώς θα οργανωθεί και θα εφαρμοστούν 
αποτελεσματικά οι προβλέψεις του νόμου ;
1) Αρμόδιο Υπουργείο είναι το ΥΠΕΝ και για τον Συντονισμό των 
μέτρων με άλλα υπουργεία προβλέπεται   είναι η Γενική Γραμμα-

τεία Φυσικού  Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ
2) Οι υπηρεσίες/φορείς του ΥΠΕΝ που έχουν ειδικό ρόλο στην 
εφαρμογή της οδηγίας είναι ο ΕΟΑΝ και η Δ/νση Διαχείρισης 
Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων ( συστήματα 
πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων σε ΕΕ)
3) Χρηματοδοτούνται από το 2022 οι ΟΤΑ πού έχουν ακτές , 
ώστε να διενεργούν ετήσια καθαρισμούς. 
4) Για τον έλεγχο της εφαρμογής, προβλέπονται τακτικοί και 
έκτακτοι έλεγχοι  από τον εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΕΝ, τον 
ΕΟΑΝ  στους παραγωγούς, στις επιχειρήσεις διάθεσης των προι-
όντων , στους ΟΤΑ με συνδρομή ειδικών ελεγκτικών υπηρεσιών 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου  και Προστασίας του Καταναλω-
τή, Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, του Εναιίου Φορέα 
Ελέγχου Τροφίμων  , όπως και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.
5) Για τις κυρώσεις στους παραβάτες, προβλέπονται ποινές φυ-
λάκισης  , χρηματικές ποινές   και σε περίπτωση υποτροπής   τα 
πρόστιμα πολλαπλασιάζονται . Τα ειδικά πρόστιμα και κυρώσεις 
είναι ανεξάρτητες από αστικές και διοικητικές κυρώσεις του 
Ν.1650/1986 και άλλες διατάξεις κείμενης νομοθεσίας.

Η θεσμοθέτηση είναι συνεπής με βάση τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και 
τις ειδικότερες εφαρμοστικές διατάξεις που 
θα εκδοθούν από την ΕΕ ;
Η Ελλάδα θεσμοθετεί σε απόλυτη συμβατότητα με 
Α) προβλεπόμενες σε Ευρωπαικό Επίπεδο εφαρμοστικές διατά-
ξεις ( κατευθυντήριες οδηγίες, ευρωπαικά ενιαία πρότυπα) που 
προβλέπονται στην οδηγία και θα τεθούν σε εφαρμογή σταδια-
κά έως το 2021.
Β) τις ευρωπαικές προθεσμίες που αφορούν απαιτήσεις που επη-
ρεάζουν ουσιωδώς την αγορά (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑ-
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) 

Κοινωνική αξιολόγηση κύκλου ζωής της αλυσίδας αξίας 
της διαχείρισης αποβλήτων
Κων/νος Αμπελιώτης, Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων συνολικά, αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα 
καθώς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της αλυσίδας αξίας των 
σταδίων της διαχείρισης. Με στόχο, λοιπόν, την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας του κύκλου ζωής των 
αλυσίδων αξίας διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών, η κλασσική περιβαλλοντική ΑΚΖ (Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής – Life 
Cycle Assessment) πρέπει να διευρυνθεί για να συμπεριλάβει την οικονομική και κοινωνική ανάλυση της βιωσιμότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνική ΑΚΖ (Social LCA) έχει προταθεί για την αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων που 
προκύπτουν από τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Η κοινωνική ΑΚΖ εξετάζει τις κοινωνικές επιπτώσεις σε 
πέντε μεγάλες κατηγορίες εμπλεκομένων μερών, ήτοι: α) τους εργαζόμενους, β) την τοπική κοινότητα, γ) την ευρύτερη 
κοινωνία, δ) τους καταναλωτές, και ε) τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αξίας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. 
Για κάθε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες εμπλεκομένων μερών, υπάρχουν μετρήσιμες παράμετροι οι οποίες 
επιτρέπουν της αξιολόγηση της προόδου για την επίτευξη ενός κοινωνικού στόχου.

Για τις ανάγκες της κοινωνικής ΑΚΖ, ως κοινωνική επίπτωση ορίζεται το αποτέλεσμα το οποίο προκαλείται στους αν-
θρώπινους πληθυσμούς από οποιαδήποτε ενέργεια (ιδιωτική ή δημόσια) η οποία επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που οι 
άνθρωποι ζουν, εργάζονται, παίζουν, συσχετίζονται μεταξύ τους και οργανώνονται έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανά-
γκες τους και να λειτουργούν, εν γένει, ως μέλη της κοινωνίας.
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Συμμετοχή ΕΕΔΣΑ στην διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την 
νομοθεσία για τα Πλαστικά μιας Χρήσης
Η ΕΕΔΣΑ με εισήγηση του τ. Πρόεδρου και μέλους ΕΕ καθ. ΕΜΠ Α. Ανδρεόπουλου, συμμετείχε στην ηλεκτρονική δια-
βούλευση με ερωτηματολόγιο του ΥΠΕΝ ενόψει της κατάρτισης του σχεδίου νόμου για τα πλαστικά μίας χρήσης, το 
οποίο θα ενσωματώνει τη σχετική κοινοτική Οδηγία στο Εθνικό μας δίκαιο, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από τον 
Ιούλιο του 2021.

Συνολικά συμμετείχαν  44 παραγωγικοί φορείς από 10 κλάδους της οικονομίας  εκπροσωπώντας πάνω από 6.000 
επιχειρήσεις και ιδιώτες ενώ υποβλήθηκαν 395 προτάσεις από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Μεταξύ των προτάσεων εκείνες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες θετικές εκτιμήσεις ήταν:

1. Η εκπόνηση ενός ειδικού σχεδίου δράσης για τα πλαστικά μιας χρήσης που θα αποτελεί τον Οδικό Χάρτη των 
επιχειρήσεων για την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις.
2. H υιοθέτηση συστήματος επιστροφής εγγύησης στους καταναλωτές για τις πλαστικές φιάλες, ενισχύοντας έτσι 
την ανακύκλωση.
3. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τις νέες καθημερινές τους συνήθειες που θα αλλάξουν 
από τον Ιούλιο του 2021 καθώς και για τις εναλλακτικές τους επιλογές έναντι των πλαστικών μιας χρήσης.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της κοινοτικής οδηγίας, την οποία πρέπει να ενσωματώσει η Ελλάδα, στα προϊόντα που εμπί-
πτουν στην οδηγία για απόσυρση ή για ειδική σήμανση, συγκαταλέγονται:

• Περιέκτες τροφίμων και ποτών, κυπελάκια, πακέτα και περιτυλίγματα τροφίμων.
• Πιάτα, μαχαιροπίρουνα, καλαμάκια, αναδευτήρες ποτών.
• Λεπτές σακούλες μεταφοράς.
• Είδη προσωπικής υγιεινής (μπατονέτες, υγρά μαντηλάκια, σερβιέτες, ταμπόν).
• Μπαλόνια και ξυλάκια για μπαλόνια.
• Προϊόντα καπνού με φίλτρα και τα φίλτρα.
• Αλιευτικά εργαλεία.
• Οξοδιασπώμενα προϊόντα
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Νέα της ISWA
Η ISWA προχώρησε σε συνεργασία με τον Εκδοτικό Οίκο Wiley 
για τη δημοσίευση μιας σειράς βιβλίων με θέματα σχετικά με τη 
διαχείριση και τις τεχνολογίες για την επεξεργασία των στερεών 
αποβλήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό κυκλοφόρησε το πρώτο σχετικό βιβλίο με τίτλο: 
¨How the marriage of Industry 4.0 and the Circular Economy 
can radically transform waste management—and our world”. 

Ο Αντώνης Μαυρόπουλος, Πρόεδρος της ISWA, και ο Anders 
Nilsen είναι οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου 448 σελίδων, που 
διατίθεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, ενώ σημειώνεται 
πως τα μέλη της ISWA δικαιούνται έκπτωσης 30% για να το απο-
κτήσουν.

Πρέπει πραγματικά να κάνουμε μια επιλογή ανάμεσα σε ένα μη 
παραγωγικό κόσμο και σε ένα σπάταλο και τελικά αυτοκαταστρο-
φικό κόσμο; Οι συγγραφείς του βιβλίου ισχυρίζονται πως όχι. 

Αυτό το βιβλίο αφορά τη δυνατότητα ενός ολοκαίνουργιου κό-
σμου και τις σχετικές προκλήσεις.
Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση μας έδωσε καινοτομίες, όπως η 
ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, η εκτύπωση 3D και η βιοτεχνο-
λογία. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες για να προωθηθεί 
η Κυκλική Οικονομία - όπου η βιομηχανία παράγει πιο ανθεκτικά 
υλικά και λειτουργεί με δικά της υποπροϊόντα - η βιομηχανία δια-
χείρισης αποβλήτων θα γίνει κεντρικό στοιχείο ενός πιο βιώσιμου 
κόσμου.

Η διαχείριση των αποβλήτων ήταν πάντα ζωτικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περι-
βάλλοντος. Τώρα μπορεί να γίνει ένα κρίσιμο πρότυπο για να δείξει πώς η Βιομηχανία 4.0 και η Κυκλική Οικονομία 
μπορούν να συγκλίνουν για να διασφαλίσουν μια ακμάζουσα, βιώσιμη και φωτεινή προοπτική.

Τα περιεχόμενα του νέου βιβλίου και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://www.
wiley.com/en-gr/Industry+4+0+and+Circular+Economy:+Towards+a+Wasteless+Future+or+a+Wasteful+Planet%3F
-p-9781119699279

ISWA World Congress 
2021
SAVE THE DATE: 
2-7 Oct 2021 
Αthens Greece
ISWA is proud to announce that our World Congress 
2021 will be hosted be Athens, Greece.

SAVE THE DATE: 2-7 Oct 2021

Big thanks to our Greek National Member the Hellenic 
Solid Waste Management Association
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BiogasUp: Νέες προοπτικές στην αναερόβια 
επεξεργασία ιλύος μέσω αναβάθμισης βιοαερίου
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο μία νέα τεχνολογία που έχει ως στόχο την 
απομάκρυνση του CO2 από το βιοαέριο με μία διαδικασία που διεθνώς περιγράφεται ως «αναβάθμιση βιοαερίου» 
(biogas upgrade). Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και σε πρόσφατη μελέτη του Διεθνoύς Οργανισμού Ενέργειας 
(IEA Bioenergy Task 37), όπου στην Ευρώπη καταγράφονται πάνω από 400 μονάδες παραγωγής βιοαερίου που 
έχουν ήδη εγκατεστημένο σύστημα αναβάθμισης βιοαερίου, ενώ παρατηρείται και μία ολοένα και αυξανόμενη 
τάση νέων εγκαταστάσεων με ρυθμό 25% ανά έτος. Το τελικό προϊόν της διαδικασίας αναβάθμισης βιοαερίου είναι 
το βιομεθάνιο το οποίο είναι ένα αέριο με περιεκτικότητα μεθανίου >95%. Το βιομεθάνιο μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ως υποκατάστατο του φυσικού αερίου ή ως καύσιμο μεταφορών ανοίγοντας νέες προοπτικές στην παραγωγή 
ανανεώσιμης πηγής ενέργειας από βιομάζα.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, εγκρίθηκε πρόσφατα για χρηματοδότηση το έργο BiogasUp που έχει ως στόχο την 
ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή μίας καινοτόμου τεχνολογίας αναβάθμισης της ποιότητας του βιοαερίου σε 
προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας (βιομεθάνιο, CH4>95%) και αύξησης της παραγόμενης ποσότητας βι-
οαερίου με ταυτόχρονη ανακύκλωση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα για τη βελτιστοποίηση 
της αναερόβιας επεξεργασίας ιλύος. Η προτεινόμενη τεχνολογία αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα κυκλικής         
βιο-οικονομίας που βασίζεται στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην ανακύκλωση του άν-
θρακα και στην ορθολογικότερη χρήση πόρων για την παραγωγή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας δεύτερης 
γενιάς.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από ένα ισορροπημένο και αξιόλογο σχήμα συνεργατών το οποίο 
αποτελείται από δύο ερευνητικούς φορείς που είναι οι ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων και 
Βιοδιεργασιών του Ινστ. Εδαφοϋδατικών Πόρων) και ΑΠΘ (Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογί-
ας του Τμήματος Χημείας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών) και την εταιρεία 
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
Ο Συντονιστής φορέας του Έργου είναι η εταιρία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, ο 
Δρ. Παναγιώτης Κούγιας, επικεφαλής του Εργαστήριου Διαχείρισης Αποβλήτων και Βιοδιεργασιών/Ινστ. 
Εδαφοϋδατικών Πόρων/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Το έργο έχει χρονική διάρκεια 30 μηνών και υλοποιείται στο πλαί-
σιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: 
T2ΕΔΚ-01293).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου https://www.biogasup.gr

Δρ. Παναγιώτης Κούγιας
Ερευνητής Γ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
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Η ΕΕΔΣΑ συμμετέχει στην ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ  
Αυτόν το Σεπτέμβριο ενώνουμε τη φωνή μας με εκατομμύρια οργανισμούς και πολίτες από 193 χώρες και δρα-
στηριοποιούμαστε για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!

Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο για τους ανθρώπους και για τον πλανήτη.
Ειδικότερα φέτος, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, όλοι έχουμε έναν κοινό στόχο – να βγούμε νικητές από 
την υγειονομική κρίση! Έναν στόχο που μας αγγίζει όλους, που αφορά την υγεία μας, τις συνθήκες διαβίωσής μας, 
την ελευθερία μας… με τους πιο «ευάλωτους» να πλήττονται περισσότερο.

Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις για τη δημιουρ-
γία ενός καλύτερου κόσμου. 

Ενός κόσμου χωρίς φτώχεια και ανισότητες, χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, που φροντίζει για την 
υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. 

Έχουμε ένα καθολικό σχέδιο για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάκαμψη από την πανδημία: τους Παγκόσμιους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης!

18-26 Σεπτεμβρίου

Θεσμικοί & Επιχειρηματικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σχολική Κοινότητα, Κοινωνία Πολιτών, 
Ενεργοί Πολίτες

Μιλάμε, επικοινωνούμε, αφυπνίζουμε, συνεργαζόμαστε, εκπαιδεύουμε, κινητοποιούμε  

Ακολουθούμε τους Παγκόσμιους Στόχους.
Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο!

Join the movement! 

Με τη συνεργασία του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών

Υποστηρίζουμε ένα Bιώσιμο Mέλλον

Πληροφορίες: 210 - 6898594 | info@qualitynet.gr  | www.qualitynetfoundation.org 
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Επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών 
στερεών υπολειμμάτων για 
ανάπτυξη ροφητικών υλικών και 
καταλυτικών υποστρωμάτων στα 
πλαίσια της κυκλικής οικονομίας
Από 
Αν. Καθ. Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη, Καθ. Χρήστο Κορδούλη, Καθ. Μαρία Κανελλάκη
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συντονίζει μία εθνική ερευνητική υποδομή ανάπτυξης βιοδιεργασιών τροφίμων και εκ-
μετάλλευσης καινοτομιών (FOODINNOVATIONRI) με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 
2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020. Στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο «Καινοτομίες στις βιοδιεργασίες τροφίμων που σχε-
τίζονται με τη νανοβιοτεχνολογία, τις μοριακές επιστήμες, και την εφαρμοσμένη χημεία», στο Τμήμα Χημείας ανα-
πτύσσονται υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ροφητές για την επεξεργασία νερού και αποβλήτων αλλά 
και ως υποστρώματα καταλυτών για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Υιοθετώντας την ιδέα της κυκλικής οικονο-
μίας στοχεύουμε στην αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών στερεών υπολειμμάτων επιδιώκοντας την μετατροπή τους 
σε βιοεξανθρακώματα (biochars) που είναι σταθερά ανθρακούχα υλικά και προέρχονται από τη θερμική κατεργασία 
της βιομάζας στους 850oC υπό συνθήκες περιορισμένου οξυγόνου σε ειδικά κεραμικά δοχεία κατασκευασμένα από 
τοπικούς τεχνίτες της Αχαΐας.

Για τους σκοπούς του παρόντος έργου, μελετήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή βιοεξανθρακωμάτων 
τα ακόλουθα υλικά: α) υπόλειμμα καφέ εσπρέσο και ελληνικού καφέ, β) κουκούτσια από σταφύλια μετά την παραγωγή 
οίνου και μετά την απόσταξη, και γ) φλοιοί ρυζιού. Επιλέχθηκαν δηλαδή, πρώτες ύλες οι οποίες αποτελούν παραπρο-
ϊόντα των χώρων εστίασης και των αγρο-βιομηχανικών δραστηριοτήτων της χώρας μας. Ένας στόχος του προγράμ-
ματος είναι να μεταφερθεί η τεχνογνωσία αυτή για την παραγωγή και αξιοποίηση των υλικών (βιοεξανθρακωμάτων) 
στους χώρους παραγωγής και συλλογής της βιομάζας ή γειτονικούς χώρους για διάφορες εφαρμογές περιβαλλοντι-
κού (καθαρισμός υγρών αποβλήτων) και ενεργειακού ενδιαφέροντος (π.χ. παραγωγή βιο-καυσίμων από τηγανέλαια). 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.foodinnovations.gr/ ή στο karapanagioti@upatras.gr
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Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) με την επιστημονική υποστήριξη του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα δημιουργήσει πιλοτικά την 
πρώτη μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων των απορριμμάτων με τη 
μέθοδο της αεριοποίησης. 

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μέθοδο σε πανελλαδικό επίπεδο και η σχετική σύμβαση υπογράφθηκε στις 14 Ιουλίου 
2020 στην Περιφέρεια Κρήτης παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ 
Ζαχαρία Καλογεράκη. Η Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής 
Αξιοποίησης Αποβλήτων-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Μαρία Λοϊζίδου και ο Αν. Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΚ Πέ-
τρος Γκίκας είναι οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι από πλευράς Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Πολυτεχνείου Κρήτης 
αντίστοιχα.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν επίσης ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιβάλλοντος Νίκος 
Ξυλούρης, ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΔΑΚ-Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κώστας Βαρδαβάς, ο Διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών 
του ΕΣΔΑΚ Νίκος Στυλιανίδης, και το στέλεχος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης Ελένη Καργάκη. 
Μάλιστα οι καθηγητές επεσήμαναν ότι η Περιφέρεια Κρήτης και ο ΕΣΔΑΚ βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμοσμένης έρευ-
νας με την υλοποίηση της συγκεκριμένης μεθόδου αεριοποίησης των απορριμμάτων. Η πιλοτική μονάδα αεριοποίησης θα 
δημιουργηθεί στο Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας στο Ηράκλειο (Νέα Αλικαρνασσός). 

Aεριοποίηση
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Συστήματα Πληρώνω Όσο Πετάω 
(ΠοΠ) στην Ελλάδα
Πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, οτι τα νοικοκυριά θα χρεώνονται για τη διαχείριση των αστικών 
στερεών αποβλήτων τους βάσει του βάρους των απορριμμάτων που πα-
ράγουν, μέσω ζύγισης. Αυτό είναι το σύστημα του Πληρώνω όσο Πετάω 
(ΠοΠ ή PAYT στα αγγλικά). Το σύστημα ακούγεται λογικό και δίκαιο. Να 
θυμίσω οτι τώρα στην Ελλάδα, η χρέωση της διαχείρισης των αστικών 
απορριμμάτων στους δημότες γίνεται μέσω ανταποδοτικών τελών συναρτήσει του μεγέθους της οικίας τους, όπως 
αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος (σε m2). Αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι δίκαιο, μιας 
και ένα μεγάλο σπίτι δεν σημαίνει απαραίτητα μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων αφού εξαρτάται από τους ενοί-
κους του, και, σε κάθε περίπτωση, η τιμολόγηση αυτή δεν μπορεί να ενσωματώσει πιθανές προσπάθειες μείωσης 
της παραγωγής των απορριμμάτων που είναι και ο κυρίαρχος στόχος στην ΕΕ και παγκοσμίως. Στην Ιταλία, επιση-
μαίνεται, λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια αλλά και ο αριθμός των ατόμων που δηλώνονται οτι διαμένουν στο σπίτι, 
άρα είναι ένα σύστημα λίγο πιο δίκαιο από το δικό μας. 

Όμως, και εδώ έρχονται οι προβληματισμοί, τα συστήματα του Πληρώνω Όσο Πετάω (γνωστά ως PAYT παγκο-
σμίως), ειδικά αυτά που κάνουν χρήση ζύγισης (βάρους), είναι από τα πιο δύσκολα να εφαρμοστούν στην πράξη 
και είναι ελάχιστα διαδεδομένα παγκοσμίως. Απαιτούν υποδομές, ήδη εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, πειθαρχημένη κοινωνία, ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση και κοινωνική ευθύνη και σεβασμό. Μάλι-
στα, πολύ συχνά (αλλά όχι πάντα) συνδυάζονται με τα συστήματα συλλογής πόρτα-πόρτα, που δεν τα εφαρμόζουμε 
ακόμα στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται οτι το σύστημα πόρτα-πόρτα είναι δημοφιλές σύστημα συλλογής σε αρκετούς 
δήμους κρατών μελών, γίνεται σε επίπεδο οικιών / διαμερισμάτων ή και πολυκατοικιών και απαιτεί την αποθήκευση 
των απορριμμάτων σε μικρούς κάδους εντός των οικιών. Οι κάδοι τοποθετούνται στην είσοδο της οικίας μόνο σε 
συγκεκριμένες ώρες την εβδομάδα, ανάλογα με το πρόγραμμα συλλογής των συγκεκριμένων ρευμάτων από το 
δήμο. Απαιτεί πειθαρχία και προγραμματισμό.

Η ζύγιση που εξαγγέλθηκε σε επίπεδο οικίας, αν και στο σωστό δρόμο, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να υλοποιη-
θεί στη Ελλάδα στην παρούσα φάση. Απαιτείται (μάλλον) πρώτα να μεταβούμε σε ένα σύστημα πόρτα-πόρτα, όπως 
έκαναν οι Ιταλοί, και μετά να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε ζυγίσεις (που δεν έχουν κάνει ακόμα ούτε οι 
Ιταλοί σε μεγάλη κλίμακα). Η δε χρήση της ζύγισης είναι ακόμα πιο δύσκολη να υλοποιηθεί σε σχέση με την ογκο-
μέτρηση, όπως γίνεται στη Γερμανία που εφαρμόζει το ΠοΠ βάσει όγκου (δηλαδή οι δημότες πρέπει να «χωρέσουν» 
τα απορρίμματα, μεταξύ των ημερών συλλογής, μέσα σε κάδο συγκεκριμένου όγκου, αρκεί αυτός να μην ξεχειλίσει). 
 
Θεωρώ θα ήταν καλύτερο στην Ελλάδα να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα ΠοΠ με ογκομέτρηση, όπως το παρα-
πάνω. Άλλες εφαρμογές ΠοΠ για την Ελλάδα (που βασίζονται σε όγκο τελικά, και όχι βάρος) θα μπορούσαν να είναι:
• Χρέωση δημοτών μέσω αγοράς ειδικών σακούλων συγκεκριμένων χρωμάτων που θα τοποθετούνται σε κάδους 
πεζοδρομίου (θα το κάνουν όμως όλοι, ή θα βλέπουμε και άλλες σακούλες εκεί;). 
• Χρήση συστήματος πόρτα-πόρτα με σακούλες που θα έχουν αυτοκόλλητο (sticker), που θα αντιστοιχεί στο ΑΦΜ 
του δημότη, και θα τοποθετούνται είτε σε κάδους πεζοδρομίου είτε σε κάδους οικιών / πολυκατοικιών.

Άρα, όσο λιγότερες σακούλες αγοράζουμε, τόσο λιγότερο θα πληρώνουμε. Όμως καμιά άλλη σακούλα δεν θα πρέ-
πει να γίνεται δεκτή κατά τη συλλογή από το δήμο. 
 
Η υλοποίηση των PAYT είναι ευθύνη των δήμων (εξάλλου οι δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή). Συνεπώς η 
οποιαδήποτε κεντρική κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει και να συμβουλέψει τους δήμους για εφαρμογές PAYT σε 
άλλες χώρες, κόστη υλοποίησης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών, ώστε να μπορέσει ο δήμος να σκεφτεί 
και να αποφασίσει τι θα κάνει. Ειδικά, αν μιλάμε για συστήματα ΠοΠ με ζύγιση, που φαίνονται αρκετά ουτοπικά για 
τη χώρα μας στη φάση αυτή.
 
Δ. Κομίλης
Καθηγητής ΔΠΘ
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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

Χορηγική υποστήριξη του 
Προγράμματος Επικοινωνίας της 
ΕΕΔΣΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
 

Χορηγικήσ Τποςτήριξη του Προγράμματοσ Επικοινωνίασ τησ ΕΕΔΑ 
 

 
Η ΕΕΔΣΑ ζχει με επιτυχία προχωριςει ςτθν αναβάκμιςθ των εργαλείων ενθμζρωςθσ των μελών και φίλων 
τθσ, μζςα από τθν λειτουργία τθσ νζασ Ιςτοςελίδασ www.eedsa.gr και του νζου e-magazine.  
Προςκαλοφμε τουσ ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ φορείσ, μζλθ και φίλουσ ΕΕΔΣΑ να ςυμμετζχουν ςτο 
πρόγραμμα χορθγιών και να ςυμβάλλουν  μζςω αυτοφ ςτθν κοινι  προςπάκεια. 

Η εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για χορηγική υποςτήριξη θα διαρκζςει εωσ 30/1/2020. 
 

Τι περιλαμβάνει το Χορθγικό Πρόγραμμα ΕΕΔΣΑ Δεκ 2019 - Νοε 2020 

Εμφάνιςη  
Roll over εμφάνιςθ του Λογοτφπου τθσ εταιρείασ / φορζα ςτθν κεντρικι ςελίδα ςε μεγάλθ διάςταςθ  
(δείτε www.eedsa.gr)    
Δελτίο Τφπου τθσ εταιρείασ / φορζα ςασ  ςτθν ενότθτα Δραςτθριότθτα Χορθγών  με δυνατότθτα προκικθσ νζου 
κάκε μινα (δείτε www.eedsa.gr/site/δραςτθριότθτα-χορθγών/) 
Εμφάνιςθ Επωνυμίασ Λίςτασ Χορθγών με hyperlink ςτθν ιςτοςελίδα  τουσ (δείτε www.eedsa.gr/site/χορθγοί/ ) 
Εμφάνιςθ του Λογότυπου τθσ εταιρείασ ςε 2 τεφχθ του e-mag από τον Φεβρουάριο του 2020. 

Εναλλακτικζσ 
Προαγορά Πακζτο 6μθνο  = 350,00 ςυν ΦΠΑ ςυνολικά 
Προαγορά Πακζτο  12μθνο  = 600,00 ςυν ΦΠΑ ςυνολικά 

 ημειώςεισ 
 Τα χορθγικά προγράμματα ςε εκδθλώςεισ /θμερίδεσ / ςυνζδρια είναι ανεξάρτθτα 
 Το χορθγικό πρόγραμμα αφορά κατά μζγιςτο 15  χορθγοφσ .  

Σρόποσ Καταβολήσ-Προαγοράσ Πακζτου: με κατάκεςθ ςε Τραπεηικό Λογαριαςμό ΕΕΔΣΑ ALPHA BANK   
(Αρικμόσ Λογαριαςμοφ: 858.00.2002.001979, ΙΒΑΝ: GR0301408580858002002001979) 

Σρόποσ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ :   
Αποςτολι email ςτο info@eedsa.gr με τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Επιλογι μεταξφ του 6μθνου ι 12μινου προγράμματοσ.  
 Αποςτολι του λογοτφπου ςε θλεκτρονικι μορφι κακώσ και τθν δ/νςθ τθσ εταιρικισ ιςτοςελίδασ 
 Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του αρμοδίου από τθν εταιρεία. 

Επικοινωνία με ΕΕΔΑ 6984 301 831 
 
Ευελπιςτοφμε ςτθν κετικι ανταπόκριςθ ςασ και ςασ ευχαριςτοφμε για τθν εμπιςτοςφνθ προσ τθν ΕΕΔΣΑ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
 
Επιςτθμονικόσ μθ κερδοςκοπικόσ Οργανιςμόσ Συμβολισ ςτθ Βιώςιμθ Ανάπτυξθ 
National Member of the International Solid Waste Association 
Ε:    info@eedsa.gr W:   http://www.eedsa.gr  
Σ:    698 43 01 831 
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Πρωτότυπο σύστημα ανακύκλωσης – Πράσινο Περίπτερο
Το Πράσινο Περίπτερο αποτελεί πρωτότυπη και ευέλι-
κτη γωνιά ανακύκλωσης η οποία σχεδιάστηκε από τη 
Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου (www.uest.gr) στα πλαίσια Ευρω-
παϊκού Προγράμματος LIFE (LIFE PAVETHEWAySTE 
http://pavethewayste.eu/en/). Με το Πράσινο Περί-
πτερο επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ανακύκλωσης 
και της επαναχρησιμοποίησης υλικών από τα αστικά 
στερεά απόβλητα με τρόπο βιώσιμο, αποκεντρωμένο 
και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης, στα 
πρότυπα της κυκλικής οικονομίας και της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων.

Το Πράσινο Περίπτερο είναι ένα μικρό Κέντρο Διαλο-
γής Ανακυκλώσιμων Υλικών, ελληνικής καινοτομίας, 
κατάλληλα διαμορφωμένο σε ένα τροποποιημένο μι-
κρό container το οποίο: 

 ■ Δέχεται 5 βασικές ροές προδιαλεγμένων υλι-
κών από τους δημότες και τις επιχειρήσεις (χαρτί/χαρ-
τόνι, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο και ειδικά ρεύματα)

 ■ Καταγράφει και επιβραβεύει την ενεργή συμμετο-
χή 

 ■ Ενημερώνει και επιμορφώνει τους δημότες εφό-
σον απαιτείται

 ■ Διαχωρίζει σε τουλάχιστον 12 καθαρές υποκα-
τηγορίες υλικών

 ■ Συμπιέζει & δεματοποιεί τα υλικά για την μείωση 
του αρχικού όγκου κατά 70 - 90% 

 ■ Αποθηκεύει τα τελικά δέματα

Τα δέματα και τα υλικά μπορούν να διατεθούν στην αγορά, να προωθηθούν σε συμβαλλόμενα Συστήματα Εναλλακτι-
κής Διαχείρισης ή να επαναχρησιμοποιηθούν σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς των Δήμων.

Σήμερα λειτουργούν 9 Πράσινα Περίπτερα στους Δήμους Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας, τα οποία 
ανακτούν υψηλής ποιότητας και καθαρότητας προϊόντα, ικανά να προωθηθούν άμεσα στην αγορά. Από το 2018 έως 
σήμερα έχουν συλλεχθεί και διαχειριστεί περισσότεροι από 70 τόνοι καθαρών ανακυκλώσιμων υλικών, επιτυγχάνο-
ντας επίπεδα ανάκτησης που ξεπερνούν το 96%.

Με τη χρήση του Πράσινου Περιπτέρου γίνεται η αξιοποίηση μεγάλου μέρους και εύρους των οικιακών αποβλήτων 
προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών. Το Πράσινο Περίπτερο ως ευέλικτη γωνιά ανακύκλωσης μπορεί να συνει-
σφέρει τόσο στην εκτροπή των αποβλήτων από τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής όσο και στην επίτευξη των επίδο-
ξων εθνικών στόχων για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Δημήτρη Μαλαμή στο 2107723085 
dmalamis@chemeng.ntua.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και την κλι-
ματική δράση. 
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Τα αγροαπόβλητα ως μέσο αποθήκευσης της 
ενέργειας – Η ιδέα της «Ανανεώσιμης Μπαταρίας»
 
Στέργιος Βακάλης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα έχει στόχο την αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα με μερίδιο συμ-
μετοχής κατ’ ελάχιστον 35%, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει βιώσιμη λύση για την αποθήκευση της πλεονάζουσας 
ενέργειας. 

Τα αγροαποβλήτα είναι ένας σημαντικός Εθνικός Πόρος που μένει -ως επί το πλείστον – αναξιοποίητος με περισσότε-
ρους από 2 εκ. τόνους ξυλώδους βιομάζας να είναι διαθέσιμοι κάθε χρόνο στη χώρα μας. 

Στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας η διαχείριση των αποβλήτων αποκτά σημαντικό ρόλο καθώς στόχος είναι τα 
προϊόντα και οι πόροι (συν τα απόβλητα) να παραμένουν στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η ιδέα της «Ανανεώσιμης Μπαταρίας» προτείνει την αναβάθμιση των αγροαποβλήτων σε βιοκάρβουνο για την απο-
θήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ μέσα στους χημικούς δεσμούς του βιοκάρβουνου που 
προέρχεται από την αναβάθμιση των αγροαποβλήτων. 

Η τεχνολογία μετατροπής που προτείνεται είναι η τυρβώδης πυρόλυση η οποία μετατρέπει τη βιομάζα σε βιοκάρβου-
νο με την περιστροφή ενός κοχλία με αυξανόμενη πίεση και τριβή. 

Επίσης, η ιδέα της «Ανανεώσιμης Μπαταρίας» προωθεί τον στόχο της απολιγνιτοποίησης καθώς το παραγόμενο βι-
οκάρβουνο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα ως συμπληρωματικό καύσιμο στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια 
λιγνίτη. 

Η χρήση βιοκάρβουνου θα συμβάλλει στη μείωση των συνολικών εκπομπών του θερμοκηπίου και στην καλύτερη 
ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς έχει υψηλή θερμογόνο δύναμη που συνήθως κυμαίνεται από 20 εώς 24 MJ / kg.

Εικόνα 1. Η ιδέα της «Ανανεώσιμης Μπαταρίας»
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Η Σαντορίνη θα γίνει πρότυπο νησί για την ανακύκλωση - 
Κλείνουν οι 14 ΧΑΔΑ σε Κυκλάδες – Δωδεκάνησα έως το 2022
Σε πρότυπο νησί για τη ανακύκλωση και σημείο αναφοράς για τη χώρα αναδεικνύεται η Σαντορίνη, μέσω της υλο-
ποίησης του προγράμματος που ξεκινά να υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), σε συ-
νεργασία με το Δήμο Θήρας, όπως εξήγησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης κατά την 
επίσκεψή του στο νησί το Σάββατο, 1 Αυγούστου. Παράλληλα, προανήγγειλε το κλείσιμο του ΧΑΔΑ στο νησί και την 
εξεύρεση ενδιάμεσης λύσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων έως την υλοποίηση της μόνιμης λύσης που είναι 
η κατασκευή σύγχρονης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, τονίζοντας ότι στόχος είναι να 
κλείσουν και οι 14 ΧΑΔΑ στα νησιά του Νότιου Αιγαίου έως το 2022.

Τέσσερις πρωτοβουλίες για ενίσχυση της ανακύκλωσης

Σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, έχουν υπερδιπλασιαστεί οι μπλε κάδοι συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών της ΕΕΑΑ 
φτάνοντας τους 455, ενώ η ΕΕΑΑ προτίθεται –σε συνεργασία με τον Δήμο- να τοποθετήσει τουλάχιστον 200 επιπρό-
σθετους μπλε κάδους. Επιπρόσθετα, έχουν τοποθετηθεί 25 καινούριοι κώδωνες για τη συλλογή γυαλιού, προστιθέμε-
νοι στους υφιστάμενους 25. Άρα έχουμε και εκεί ένα ρεύμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στο οποίο θα προστε-
θεί ένα τρίτο ρεύμα, για την ξεχωριστή συλλογή αλουμινίου. Επίσης, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχει γίνει 
συνεννόηση με τους παραχωρησιούχους του αεροδρομίου της Σαντορίνης, ώστε από το φθινόπωρο να υπάρχουν 4 
ρεύματα ανακύκλωσης στο αεροδρόμιο.

Συνεργασία ΕΕΑΑ με 80 τοπικές επιχειρήσεις

Ταυτόχρονα, η ΕΕΑΑ συνεργάζεται με 80 επιχειρήσεις της Σαντορίνης προκειμένου να μαζεύουν οι ίδιες οι επιχειρή-
σεις χωριστά τα πλαστικά μπουκάλια ώστε να περιοριστεί η διάθεσή τους και ιδιαίτερα των πλαστικών μιας χρήσης 
στο νησί, καθώς αυτά θα αποσυρθούν από την επόμενη χρονιά.

Κλείνει ο ΧΑΔΑ της Σαντορίνης- Κατασκευή ΜΕΑ με ΣΔΙΤ

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέλυσε τον σχεδιασμό για την διαχείριση των απορριμμάτων στη 
Σαντορίνη και ευρύτερα στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης ο σχετικός φάκε-
λος προκειμένου στη θέση του σημερινού ΧΑΔΑ να υπάρξει μια σύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
που θα κατασκευαστεί με Σύμπραξη Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η προσπάθεια για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό 
μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων δεν εξαντλείται στη Σαντορίνη. Επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στο Νότιο Αιγαίο. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η σύσταση νέου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ) για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων Μ. Γρα-
φάκου. Στόχος είναι οι τελευταίοι ΧΑΔΑ να κλείσουν μέχρι το 2022 και να μην υπάρχει καμία ανεξέλεγκτη χωματερή 
στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. 
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Συμμετοχή ΕΕΔΣΑ στην 3η Συνεδρίαση Εθνικού 
Συμβουλίου για την Κυκλική Οικονομία του ΥΠΕΝ
Η 3η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για την Κυκλική Οικονομία 
πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2020 με τηλεδιάσκεψη.

Ο κ. Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Αλ. Κατσιάμπουλας  συμμετείχε με προτάσεις, ενώ άλλοι φορείς που συμμετείχαν είναι οι 
ακόλουθοι:

• Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης
• Γραφείο Υπουργού Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Γενική Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
• Γενική Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή
• Συμβούλιο ΣΕΒ για τα βιώσιμη Ανάπτυξη
• Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)
• Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
• Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγής Βιοαερίου
• Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
• Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)
• Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος
• Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ)
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος
• Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη
• Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF ΕΛΛΑΣ
• Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης
• Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ)
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Αγαπητά Μέλη της ΕΕΔΣΑ, 

Η ΕΕΔΣΑ σας ενημερώνει για για το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο μέλους μας, Καθ. Δημ. Κομίλη 
με τίτλο: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο: 
https://www.tziola.gr/book/diaxeirisi-kai-mixaniki-sterewn-apovlitwn/

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Καθηγητής κ. Κ. Αραβώσης ανέφερε στην εισαγωγική του 
τοποθέτηση  ότι τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου θα πρέπει να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις που αφορούν την 
κυκλική οικονομία.  
Ειδικότερα για τις:

• Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά εκπονεί εθνικό σχέδιο παρά την 
πρόβλεψή του στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.  

• Το σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση και σκοπός είναι η έκδοση ΚΥΑ να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλους Σεπτεμ-
βρίου.

• Το σχέδιο θα περιλαμβάνει αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους

• Αποφασίσθηκε τα περιβαλλοντικά κριτήρια να τεθούν βαθμιαία. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν δύο ομάδες 
προϊόντων δεσμευτικής (Η/Υ, οθόνες, scanners, λαμπτήρες led, κλιματιστικά κ.ά)  και μη δεσμευτικής εφαρμογής (έπι-
πλα γραφείου, προϊόντα καθαρισμού, υποδομές λυμάτων, λιπαντικά, σχεδιασμός έργων οδοποιίας, κτίρια γραφείων 
κ.ά.).
 
Νέες Οδηγίες της ΕΕ για τα απόβλητα, αναφέρθηκε η πορεία ενσωμάτωσης των οδηγιών για τα απόβλητα:

- προωθείται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις τέσσερις οδηγίες για τα απόβλητα, καθώς και της οδηγίας για 
τα πλαστικά μίας χρήσης

- στα σχέδια νόμου που προωθούνται θα περιλαμβάνονται μέτρα που προβλέπονται από τις οδηγίες αλλά και εθνικά 
μέτρα όπως για την προώθηση ανακυκλωμένων ή επαναχρησιμοποιημένων υλικών, για τον περιορισμό της σπατάλης 
τροφίμων, για τα απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων, τη δημιουργία πρόσθετων συστημάτων εναλλακτικής δια-
χείρισης, την προώθηση τέλους ταφής κ.ά.

- τα σχέδια νόμων θα τεθούν για διαβούλευση. 
 • Ο νέος Εθνικός Οδικός Χάρτης για την κυκλική οικονομία ,αναφέρθηκε ότι αποτελεί  ένα Οδηγό επιχειρησια-
κού χαρακτήρα βασισμένος στην Εθνική Στρατηγική για την ΚΟ, που θα περιλαμβάνει αναφορά των νομοθετικών  πα-
ρεμβάσεων που απαιτούνται για ρύθμιση συγκεκριμένων  θεμάτων, των χρηματοδοτικών εργαλείων προς αξιοποίηση, 
μελετών βιωσιμότητας, τεχνικών προτύπων που απαιτούνται κ.ά. και αναμένεται να είναι έτοιμος τον Σεπτέμβριο.
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Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερο-
μένων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περι-
βαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Δι-
αχείρισης Αποβλήτων». Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί 
επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της διαχείρισης αποβλήτων και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι τις 6 Νοεμβρί-
ου 2020.

Ο προϋπολογισμός του (δημόσια δαπάνη)  ανέρχεται 
στα 40 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 26 εκατ. ευρώ θα 
διατεθούν σε υφιστάμενες και τα υπόλοιπα 14 εκατ. 
ευρώ σε νέες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέ-
ξιμος επιχορηγούμενος) από 400.000 έως 3.000.000 ευρώ, για διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία της 
απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 30% έως και 50% και καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, 
την περιφέρεια που δραστηριοποιείται και την κατηγορία της επιλέξιμης δαπάνης. Η μέγιστη τιμή επιδότη-
σης, δηλαδή το 55%, αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα μία από τις περιφέρειες της κατηγορίας 
1 (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. 
Αιγαίο).

Για την υλοποίηση του προγράμματος, η επικράτεια κατατάσσεται σε 4 κατηγορίες περιφερειών, με βάση τον 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν δυνάμει υπό ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δραστηριότητες που προ-
βαίνουν σε εργασίες αξιοποίησης αποβλήτων μπορούν να εκτελούν πέραν της αξιοποίησης και ανάκτησης 
και λοιπές εργασίες διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης, επιλέξιμες για την συγκεκριμένη δράση ενέργειες 
είναι οι εξής:

1. Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και 
της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων.
2. Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών 
από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.
3. Προσωρινή αποθήκευση: Αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλή-
των, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και το στόχο της συλλογής.
4. Επεξεργασία: Κάθε είδους εργασία προετοιμασίας πριν από την ανάκτηση.
5. Ανάκτηση: Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρε-
τούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται 
προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών ανάκτησης ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες:
Ανακύκλωση: Οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊ-
όντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους 
σκοπούς.
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: Κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επι-
σκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμά-
ζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.
Επισημαίνεται ότι η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα 
σε κάθε επενδυτικό σχέδιο καθώς ο απώτερος στόχος των επιλέξιμων ενεργειών της δράσης είναι η παραγω-
γή δευτερογενών πρώτων υλών από εργασίες αξιοποίησης και ανάκτησης αποβλήτων.
Η υλοποίηση του προγράμματος, δηλαδή η αξιολόγηση των προτάσεων, θα γίνει από τη γενική γραμματεία 
Βιομηχανίας. 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων προετοι-
μάζει περαιτέρω δράσεις και προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη και στήριξη της 
Κυκλικής Οικονομίας και του κυκλικού μετασχηματισμού της οικονομίας και θα συνεργαστεί και με τη Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας για τον σκοπό αυτό.

ΕΣΠΑ
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ΕΕΔΣΑ: Πως θα κλείσουν οι ανοιχτές χωματερές στα 
νησιά
Της Ντίνας Καράτζιου
Τους λόγους που στα νησιά  παραμένουν ακόμη 
ανοιχτές χωματερές, τις παρεμβάσεις, και τα τεχνικά 
έργα που πρέπει να γίνουν για το οριστικό κλείσιμο 
των ΧΑΔΑ αλλά και την ορθολογική διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων στη νησιωτική Ελλάδα, ανα-
δεικνύει ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΕΕΔΣΑ  κ. Γιώργος 
Ηλιόπουλος.

Τους λόγους που οδήγησαν στη διαχρονικά στρε-
βλή διαχείριση των απορριμμάτων στη νησιωτική 
Ελλάδα, αλλά και τις  παρεμβάσεις που πρέπει να 
γίνουν οι οποίες θα οδηγήσουν στην ορθολογική δι-
αχείριση των στερεών αποβλήτων και στο οριστικό 
κλείσιμο των χωματερών αναφέρθηκε ο αντιπρόε-
δρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, σε ραδιοφωνική συνέ-
ντευξή του, στο πρώτο πρόγραμμα του κρατικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ και τη δημοσιογράφο κ. Κωνσταντίνα 
Δημητρούλη, με αφορμή και τις πρόσφατες κυβερνητικής εξαγγελίες για κλείσιμο των χωματερών σε Κυκλάδες 
και Δωδεκάνησα μέχρι το 2022.

Ακούστε τη συνέντευξη του αντιπροέδρου της ΕΕΔΣΑ Γιώργου Ηλιόπουλου στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στη Ντία 
Δημητρούλη ή Διαβάστε όλο το αρθρο της Ντίνας Καράτζιου εδώ : https://ecopress.gr/43304-2/

ΕΕΔΣΑ: πράσινες προσλήψεις και νέες 
χρηματοδοτήσεις στο ΕΣΔΑ 2020-2030 του ΥΠΕΝ

Προσλήψεις σε «πράσινες ειδικότητες» εργαζομένων 
στους Δήμους, άμεση εφαρμογή του τέλους ταφής, 
διαλογής στην πηγή και συμπληρωματικά ενεργειακή 
αξιοποίηση των αποβλήτων και άμεση θεσμοθέτη-
ση του «πληρώνω όσο πετάω» με εξειδίκευση για το 
πώς θα εφαρμοστεί, προτείνει μεταξύ πολλών άλλων 
η Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΕΕΔΣΑ) να συμπεριληφθούν στο Εθνικό Σχέδιο Δια-
χείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020-2030 του ΥΠΕΝ.

Με παρέμβαση της στη ψηφιακή διαβούλευση  η 
ΕΕΔΣΑ καταθέτει προτάσεις για συμπληρώσεις και 
αλλαγές στο σύνολο των προβλέψεων του ΕΣΔΑ 
2020-2030. Επισημαίνει ιδιαίτερα παραθέτοντας συ-
γκεκριμένες περιπτώσεις, ότι «στο νέο ΕΣΔΑ οι ανα-
φορές σε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης 
θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες ανά είδος έργου και 
να μην υπάρχουν γενικεύσεις (π.χ. ΣΔΙΤ) που οδηγούν 
σε συμπεράσματα ότι με ένα εργαλείο θα καλυφθούν 
όλες οι ανάγκες».

Διαβάστε όλο το αρθρο εδώ : https://ecopress.
gr/eedsa-prasines-proslipseis-kai-enallaktikes-
chrimatodotiseis-sto-neo-esda/




