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ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΔΣΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2018/851 & 2018/852 ΓΙΑ ΤΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Το νέο σχέδιο νόμου, τροποποιεί την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4042/2012 και Ν.2939/2001Ν.4496/2017) για τα απόβλητα και την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
Η τροποποίηση αυτή αποτελεί υποχρέωση ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 στο
εθνικό δίκαιο ήδη από το Α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Η προτεινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας για τα απόβλητα & τις συσκευασίες αποτελεί μια σημαντική
ευκαιρία για την χώρα μας να αλλάξει μοντέλο διαχείρισης καθώς η κυκλικότητα στην διαχείριση αποβλήτων
βάσει Ευρωπαϊκών Δεικτών στην χώρα μας ανέρχεται μόνο στο 1,3%, ενώ η προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση στο 20% και ταφή 80% και άνω.
Με αυτά τα δεδομένα ο δρόμος που πρέπει να διανύσει η χώρα μας είναι τεράστιος και ο χρόνος ελάχιστος καθώς
οι απαιτήσεις των νέων οδηγιών της ΕΕ ανεβάζουν τον πήχη στους νέους στόχους προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ελάχιστο 65% κ.β. το 2035 και υγειονομικής ταφής μέγιστο 10% κ.β. το 2035
Η ΕΕΔΣΑ κατέθεσε στο ΥΠΕΝ τις θέσεις της σε επιμέρους θέματα στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που τελικά κυρώθηκε με ΠΥΣ στις 31/08/2020 ενώ συμμετέχουμε και στο
Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας του ΥΠΕΝ και στις θεσμοθετημένες συναντήσεις του ΥΠΕΝ με τις
περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Σήμερα έχοντας υπ’ όψη το παρόν σχέδιο νόμου προς διαβούλευση, εκτιμούμε ότι υπάρχουν αρκετές διατάξεις σε
θετική κατεύθυνση και άλλες για τις οποίες πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Η γενική η κατεύθυνση πρέπει να είναι η
εφαρμογή των Οδηγιών και στη χώρα μας χωρίς ρυθμιστικές παρεμβάσεις και περιορισμούς που μπορεί να
δημιουργήσουν στρεβλώσεις.
Ανεξάρτητα από το σχέδιο νόμου, αναμένουμε με ενδιαφέρον και την διαβούλευση επί ενός Εθνικού Σχεδίου
Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων με συγκεκριμένα και μετρήσιμα μέτρα και στόχους μείωσης όπως πχ για την
Σπατάλη των Τροφίμων το 2025 και το 2030.
Στην παρούσα επιστολή καταγράφουμε τα βασικά σημεία που θεωρούμε θετικά ή προτείνουμε προς βελτίωση.
Άρθρο 5
Θέσπιση συστήματος τελών ανάλογων με την ποσότητα των απορριπτόμενων αποβλήτων “pay-as-you-throw”
Πολύ θετική διάταξη η θέσπιση συστήματος τελών ανάλογων με την ποσότητα των απορριπτόμενων αποβλήτων
(Εφαρμογή της αρχής “pay-as-you-throw” για τη δημιουργία κινήτρων για την αύξηση της χωριστής συλλογής των
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ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων, όπως επίσης και η ευελιξία που δίνεται στον τρόπο εφαρμογής σε
κάθε Δήμο.
Επίσης σημαντική η ευελιξία τα οικονομικά οφέλη να επιστρέφουν από τους Δήμους ως τμήμα από το καταβληθέν
τέλος, ως αχρεωστήτως καταβληθέν είτε να παρέχουν οι Δήμοι άλλου είδους παροχές.
Η επιλογή της εφαρμογής του συστήματος λαμβάνει χώρα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, οπότε κάθε
δήμος θα διαμορφώνει με διαφορετικό τρόπο το σύστημά του και τη χρέωση.
Προτείνουμε:
- να εξεταστεί από το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, μετά από μια δοκιμαστική περίοδο προσαρμογής της τάξης
των 2 ετών , το νέο σύστημα να είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέο σε όλους τους Δήμους πχ από 1.1.2023.
- να προβλέπεται ενιαίο πλαίσιο για τις επιλογές εφαρμογής απ’ όλους τους Δήμους της χώρας στην υπό έκδοση
ΚΥΑ.
Άρθρο 6
Υποπροϊόντα
Με την δυνατότητα καθορισμού υποπροϊόντων σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχει κίνδυνος στρέβλωσης της
αγοράς και της ορθής διαχείρισης.
Προτείνουμε η έγκριση να γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από ΥΠΕΝ και όχι από κάθε Περιφέρεια.
Άρθρο 8 & 9
Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ)
Πρόκειται για θετική ρύθμιση εισφορών σε μορφή eco-modulation, καθώς προβλέπεται οι χρηματικές εισφορές
που καταβάλλονται από τον παραγωγό του προϊόντος στο ΣΣΕΔ, να ρυθμίζονται, λαμβάνοντας υπόψη την
ανθεκτικότητα, την επισκευασιμότητα, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και την ανακυκλωσιμότητα, καθώς
και την παρουσία επικίνδυνων ουσιών, διά τούτου υιοθετώντας μια προσέγγιση κύκλου ζωής.
- Προτείνουμε το μέτρο αυτό να είναι με σαφήνεια δεσμευτικό για να εφαρμοστεί στην πράξη από τα ΣΣΕΔ και τον
εποπτεύοντα οργανισμό ΕΟΑΝ και να τροποποιηθούν στην βάση αυτή όλα τα Επιχειρησιακά Σχέδια το ταχύτερο
δυνατόν πχ εντός του 2021 .
- Στα εδάφια 3 & 5 του άρθρου 9 να προστεθεί ότι οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται από τον παραγωγό
του προϊόντος στο ΣΣΕΔ για τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διευρυμένη ευθύνη
του παραγωγού πρέπει να αξιοποιούνται ανταποδοτικά σε σχέση με τους στόχους το ΣΣΕΔ. Η ανταποδοτικότητα
των εισφορών να ελέγχεται από τον ΕΟΑΝ.
Άρθρο 10
Νέο Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων
Σημαντική διάταξη με την οποία έως 31/12/2023 θεσπίζεται νέο πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού
για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, με σκοπό την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των εν λόγω προϊόντων
καθώς και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης αυτών μέσω χωριστής συλλογής.
Προτείνουμε η προβλεπόμενη ΚΥΑ (έως 3/1/20022), να εξειδικεύσει τις ελάχιστες προδιαγραφές των συστημάτων
χωριστής συλλογής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό την
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, μέσω αποτελεσματικών συστημάτων χωριστής συλλογής των αποβλήτων .

2

Άρθρο 13
Διατάξεις για Πρόληψη αποβλήτων και Απόβλητα Τροφίμων
Σημαντικές διατάξεις, με κάποια επιμέρους μέτρα πρόληψης, ελλείψει Εθνικού Σχεδίου και στόχων, που αφορούν
Δήμους που πρέπει από 1.06.2021 να παραλαμβάνουν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, έπιπλα, ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, παιχνίδια και αθλητικό εξοπλισμό σε λειτουργική κατάσταση, με σκοπό τη δωρεάν διάθεσή
τους για επαναχρησιμοποίηση
Επιπλέον προβλέπεται η Θέσπιση νέου ειδικού προγράμματος μέτρων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων
τροφίμων, το οποίο αποτελεί τμήμα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων με μέτρα που
μειώνουν τη δημιουργία αποβλήτων τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, και ενθαρρύνουν τη δωρεά και την
αναδιανομή τροφίμων, με προτεραιότητα στην ανθρώπινη διατροφή έναντι της χρήσης ως ζωοτροφών και στην εκ
νέου μεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για διατροφή.
Προτείνουμε για την εφαρμογή του προγράμματος μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, να
υπάρξει ειδική μελέτη και εκτεταμένη διαβούλευση.
Άρθρο 14 έως 17
Διατάξεις για Απαλλαγή δωρεών τροφίμων από τον ΦΠΑ και Μειώσεις φόρου για δωρεές, & μείωση ΦΠΑ σε
υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία
Πολύ σημαντικές οι διατάξεις για την ενίσχυση των δωρεών τροφίμων και άλλων προϊόντων που οδηγούν σε
μείωση του κινδύνου να μην έχουν χρήση και ως εκ τούτου αναγκαστικά να αποτελέσουν απόβλητα .
Επίσης θετική η διάταξη για την μείωση του κόστους προς τους ΦΟΔΣΑ/Δήμους (που θα μπορεί να μετακυλίεται
ως μείωση μέσω των ανταποδοτικών στους πολίτες) που αφορά στην χρέωση μειωμένου ΦΠΑ για παροχή
υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων και επεξεργασίας αποβλήτων. Επίσης σημαντικό το μέτρο
για να γίνει ανταγωνιστικότερη η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης .
Άρθρο 19
Ανάκτηση
Τα απόβλητα πρέπει κυρίως να συλλέγονται χωριστά και να μην αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά
με διαφορετικές ιδιότητες.
Η Οδηγία και το σχέδιο νόμου προβλέπει 4 συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρέσεων (πχ όταν η κοινή συγκέντρωση
ορισμένων τύπων αποβλήτων δεν επηρεάζει ανακυκλωσιμότητα τους, η εφ’ όσον η χωριστή συλλογή δεν παράγει
τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα, η εάν δεν είναι τεχνικά εφικτή η χωριστή συλλογή στο πλαίσιο
των ορθών πρακτικών συλλογής των αποβλήτων, η σε περίπτωση που η χωριστή συλλογή θα είχε δυσανάλογο
οικονομικό κόστος. Όμως πάντα υπάρχει ο κίνδυνος οι παρεκκλίσεις να γίνουν κανόνας.
Προτείνουμε κατ’ ελάχιστον για τα απόβλητα αρμοδιότητας ΣΕΔ, να υπάρξει αναφορά ότι για να υπάρξει
παρέκκλιση θα πρέπει να υπάρξει ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ.
Άρθρα 20-21
Αναβάθμιση της χωριστής διαλογής - ανακύκλωσης
Με σκοπό την επίτευξη ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας, τα ανακτώμενα υλικά από τα ΚΔΑΥ πρέπει να είναι
υψηλής καθαρότητας. Όμως προτεινόμενα όρια δεν προδιαγράφονται στην στο επίπεδο της Οδηγίας 2018/851
αντιθέτως με το υπό διαβούλευση Σ/Ν.

3

Θετικό ότι από την 01.06.2021, οι φορείς λειτουργίας των ΚΔΑΥ υποχρεούνται να υπολογίζουν την ποσότητα των
αποβλήτων συσκευασιών και των λοιπών ανακτώμενων υλικών που συλλέγονται χωριστά μετά τη διαλογή ανά
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού, καθώς και τις αντίστοιχες προσμίξεις (υπόλειμμα),
χρησιμοποιώντας ενιαία μέθοδο δειγματοληψίας (στο ρεύμα των εισερχομένων αποβλήτων) και ανάλυσης, η
οποία θεσπίζεται με απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που εκδίδεται το αργότερο έως την
1η.2.2021 και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι η χωριστή συλλογή σε συσκευασίες αποτελεί απόλυτη οργανωτική
και οικονομική ευθύνη των Ατομικών ή Συλλογικών ΣΕΔ βάσει των αρχών της «διευρυμένης ευθύνης παραγωγού».
Ανεξαρτήτως της ανωτέρω οργανωτικής και οικονομικής ευθύνης των ΣΕΔ, αποτελεί θετικό μέτρο η αξιοποίηση
των υπολειμμάτων με την υποχρέωση των συνεργαζόμενων με ΣΕΔ, ΚΔΑΥ μεγάλης δυναμικότητας για την
μετατροπή των υπολειμμάτων και την τελική διάθεση τους ως απορριμματογενή καύσιμα καθώς η συνέχιση της
σημερινής πρακτικής ταφής τους πέραν ότι είναι περιβαλλοντικά δυσμενέστερη θα κοστίζει πολλαπλάσια
(μεταφορά, ταφή, τέλος ταφής). Σημειώνουμε ότι δεν προκύπτει από μελέτη το πλαφόν των 35€ ανά τόνο.
Προτείνουμε:
- Το κόστος μετατροπής των υπολειμμάτων και η τελική διάθεση τους ως απορριμματογενή καύσιμα να καλύπτεται
από τα ΣΕΔ βάσει της αρχής της «διευρυμένης ευθύνης παραγωγού» και το σκοπό λειτουργίας των ΣΕΔ χωρίς να
υπάρχει πλαφόν στο κόστος.
- Τα προτεινόμενα όρια προσμίξεων να καθοριστούν με ΥΑ και μετά από σχετική μελέτη στηριζόμενη σε ευρωπαϊκά
πρότυπα.
- Ο έλεγχος της κατηγοριοποίησης σύμφωνα με το ΕΝ15359 πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητο διαπιστευμένο
φορέα.
Άρθρο 23
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
Στην παρ.4 τίθενται στόχοι έως το 2020.
Λόγω της καθυστερημένης ενσωμάτωσης της Οδηγίας προτείνεται να αναθεωρηθεί το έτος στόχος.
Άρθρο 25
Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές μονάδες
Ιδιαίτερα θετική διάταξη καθώς αφορά στην βιωματική και πρακτική καθημερινή εκπαίδευση των παιδιών για την
ανακύκλωση.
Από 01.09.2021 κάθε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτει
κάδους ή περιέκτες σε συγκεκριμένα σημεία του σχολικού συγκροτήματος για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων των
ακόλουθων 3 ρευμάτων: απόβλητα συσκευασιών, , βιοαπόβλητα, και έντυπο χαρτί.
Προτείνουμε να υπάρχουν διευκρινιστικού χαρακτήρα 2 διατυπώσεις: α) τουλάχιστον για τα ανωτέρω 3 ρεύματα,
καθώς σε ορισμένους Δήμους υπάρχει δυνατότητα ή μπορεί να υπάρξει στο μέλλον για χωριστή συλλογή σε
περισσότερα από 3 ρεύματα, β) η υποχρέωση των βιοαποβλήτων υπάρχει όταν ο οικείος Δήμος έχει εγκαταστήσει
δίκτυο συλλογής οργανικού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην νομοθεσία υποχρεώσεις του, γ) πρόβλεψη για
τις συσκευασίες που υπάγονται DRS.
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Άρθρο 26
Πράσινα Σημεία
Θετικό μέτρο εντός του Πράσινου Σημείου δύναται να λαμβάνουν χώρα δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης, εργασίες επιδιόρθωσης, επισκευής και ανακατασκευής προϊόντων καθώς και δράσεις
εκπαίδευσης.
Επίσης θετικό για την απλούστευση των αδειοδοτήσεων/χωροθετήσεων ότι όπου στην νομοθεσία αναφέρεται
«Μικρό Πράσινο Σημείο» ή «Μεγάλο Πράσινο Σημείο» νοείται εφεξής το «Πράσινο Σημείο αλλά και ο ορισμός του
Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) ως το Πράσινο Σημείο που οργανώνεται από
φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού
Προτείνουμε διευκρινιστικά να προστεθεί στον ορισμό του η δυνατότητα να έχει διαδημοτικό χαρακτήρα για
όμορους δήμους ώστε να εξυπηρετεί μέρος ή το σύνολο των επιτρεπόμενων στο Πράσινο Σημείο ρευμάτων
αποβλήτων τους. Σε αυτή την περίπτωση η αρμοδιότητα υλοποίησης μπορεί να μεταφερθεί στον οικείο ΦΟΔΣΑ είτε
νομοθετικά είτε με Προγραμματική Σύμβαση. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα
να αναπτύξει αντίστοιχου τύπου χώρους για τα ιδιωτικά (πχ από επιχειρήσεις απόβλητα αστικού τύπου).
Άρθρο 29
Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων
Θετικό το μέτρο που ισχύει σε κάποιες χώρες της ΕΕ σε όλα τα νέα κτίρια, για τα οποία εκδίδεται άδεια δόμησης,
πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλος χώρος, ανοιχτός ή κλειστός εντός ή εκτός του κτιρίου, για τη συλλογή και
αποθήκευση των αποβλήτων, τουλάχιστον τέσσερα (4) ρεύματα αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες.
Προτείνουμε να διαγραφεί η διατύπωση για τα υφιστάμενα κτίρια για δύο ρεύματα διότι είναι είτε μη υλοποιήσιμη
σε κάποια κτίρια είτε ακόμη και σε αυτά που τυχόν είναι υλοποιήσιμη δημιουργεί αυξημένα κόστη χωριστής
συλλογής με δύο παράλληλα συστήματα 4 (νέες οικοδομές) και 2 ( υφιστάμενες) ρευμάτων.
Άρθρο 32
Υγειονομική ταφή αποβλήτων & τέλος ταφής
Αντί της Ευρωπαϊκής υποχρέωσης για το 2035 , το σχέδιο νόμου προβλέπει έως το 2030, η ποσότητα των αστικών
αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής θα πρέπει να μειωθεί στο 10% της συνολικής
ποσότητας των αστικών αποβλήτων που παράγονται (κατά βάρος) πρόβλεψη που είναι φιλόδοξη αλλά θετική.
Το τέλος ταφής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ
ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα
έτη. Η προτεινόμενη εισφορά είναι πολύ χαμηλή σε ένα κράτος που το κόστος ταφής είναι ούτως ή άλλως χαμηλό.
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν μπορεί να αποτελέσει καθοριστική παράμετρο αλλαγής αποφάσεων και εκτροπής
από την ταφή.
Ειδικότερα για τα απόβλητα που προκύπτουν από την επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων, ΚΔΑΥ, τις
ΜΕΒΑ ή τις ΜΕΑ το τέλος ταφής ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε
(5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Αυτή η διακριτική μεταχείριση δεν
μπορεί να είναι αποδεκτή αφού μπορεί να επιφέρει μεταφορά ΑΣΑ σε άλλα ρεύματα ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να
παράγονται απορριμματογενή καύσιμα χαμηλών προδιαγραφών που να συμφέρει τελικά η ταφή τους και όχι η
βελτίωση της ποιότητας τους.
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Στα 24 Κράτη Μέλη που εφαρμόζεται τέλος ταφής αυτό ποικίλει και ανέρχεται έως και 100€/t στη ΜΒ ενώ ακόμα
και στη γειτονική Βουλγαρία από το 2017 εφαρμόζεται φόρος 20€/t με πρόβλεψη να φτάσει στα 50€/t.
To τέλος ταφής είναι ένα μέτρο που συνδέεται με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα έσοδα του πρέπει να
υποστηρίζουν έργα προώθησης της κυκλικής οικονομίας και αποφυγής της ταφής. Με την ωρίμανση των έργων
αυτών η ποσότητα που θα οδηγείται σε ταφή θα μειωθεί και κατ’ επέκταση το κόστος για τους Δήμους και τους
πολίτες.
Προτείνεται: Το τέλος ταφής να είναι ενιαίο για κάθε υλικό που οδηγείται προς ταφή. Θα πρέπει το αργότερο στο
τέλος του 2023 να ανέλθει τουλάχιστον στο επίπεδο των 35€/τν και να αυξάνεται περαιτέρω ετησίως με τρόπο
αναλογικό ως προς τον Ευρωπαϊκό Μ.Ο. και το ΑΕΠ της Ελλάδας, ώστε να δημιουργείται ικανό αντικίνητρο από την
ταφή και για την επίτευξη των στόχων της χώρας (10%).
Όπως είχαμε αναφέρει και στην διαβούλευση για τον ΕΣΔΑ, ο στόχος του 10% δεν πρέπει να έχει δεσμευτικό
χαρακτήρα για το 2030 καθώς υφίσταται ο κίνδυνος αν δεν επιτευχθεί να υπάρξει ανεπάρκεια των ΧΥΤΥ που θα
σχεδιαστούν και κατασκευαστούν την περίοδο 2021-2030 με μέγεθος 10%, κάτι που θα οδηγήσει σε ταχύτατο
κορεσμό τους πριν το 2030 με κίνδυνο δημιουργίας νέων ΧΑΔΑ.
Άρθρο 31
Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων
Όπως αναφέραμε και στην διαβούλευση του ΕΣΔΑ , η πρόβλεψη αυτή , θέλει ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στον
κεντρικό συντονισμό από το ΥΠΕΝ ώστε το Δίκτυο τέτοιων Μονάδων να διαστασιολογηθεί σε συμμόρφωση με τις
αρχές της μεγιστοποίησης της διαλογής στην πηγή για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, την αρχή της
εγγύτητας ώστε οι μεταφορές να είναι βιώσιμες και την αρχή της ελαχιστοποίησης του κόστους για τους πολίτες σε
σχέση με την εναλλακτική της παραγωγής CLO ή της ταφής.
Για αυτό είναι λογικό οι διαδικασίες εκπόνησης ή ανάθεσης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
υπηρεσιών, με στόχο την μελέτη - σκοπιμότητα ενός τέτοιου δικτύου αλλά και την χωροθέτηση του πρέπει να είναι
κεντρικής αρμοδιότητας δηλαδή του ΥΠΕΝ.
- Είναι απαραίτητο ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμματογενών καυσίμων και
υπολειμμάτων σε βάθος 15ετίας και πάντα με βάση τις προτεραιότητες της ΕΕ. To επιχειρησιακό σχέδιο θα
προτείνει τη βέλτιστη λύση που θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιλογές, τόσο της αξιοποίησης της υφιστάμενης
εγχώριας βιομηχανίας όσο και της ενεργειακής αξιοποίησης από νέες μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας-θερμότητας. Οι λύσεις αυτές μπορούν να είναι συμπληρωματικές στη χώρα μας όπως και στις
περισσότερες χώρες της ΕΕ αλλά και σύμφωνα με τη σχετική κατευθυντήρια οδηγία της ΕΕ για τον ρόλο της
ενεργειακής αξιοποίησης στην κυκλική οικονομία ειδικά για χώρες με υψηλά ποσοστά ταφής.
- Προτείνουμε επίσης οι λοιπές αρμοδιότητες δημοπράτησης, κατασκευής και λειτουργίας των μονάδων
ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία υλοποίησης αυτών, ότι θα πρέπει
να συζητηθεί με την ΚΕΔΕ και τους ΦΟΔΣΑ.
Άρθρο 38
Έκδοση αδειών
Στο εδάφιο 5 αναφέρεται «Προϋπόθεση για την έκδοση κάθε άδειας που καλύπτει την αποτέφρωση ή τη
συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας είναι να πραγματοποιείται η ανάκτηση ενέργειας με υψηλό επίπεδο
ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.» όμως στο Παράρτημα ΙΙ είναι σαφές ότι η προϋπόθεση
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αυτή ισχύει μόνο για την αποτέφρωση. Άλλωστε η συναποτέφρωση για παραγωγή ενέργειας πρόκειται για
βιομηχανικές διαδικασίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης (άνω του 80%).
Προτείνεται η διαγραφή του όρου «ή τη συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας» κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας και
ειδικότερα του Παραρτήματος ΙΙ (ανάκτηση R1).
Άρθρο 58
Ρυθμίσεις για τους φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ
Στο εδάφιο 7 αναφέρεται «Οι φορείς ΣΣΕΔ απαγορεύεται να εκτελούν οι ίδιοι εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης
και να διαθέτουν σχετικές για το σκοπό αυτόν άδειες.»
Προτείνεται η διαγραφή της απαγόρευσης σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία ώστε να υπάρχει ευελιξία σύμφωνα
πάντα με τους κανόνες του ανταγωνισμού.
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