Ευχές ΕΕΔΣΑ
για Καλή Χρονιά με Υγεία

Θέσεις της ΕΕΔΣΑ επί του
Σχεδίου Νομού για την
Ενσωμάτωση των Οδηγιών
2018/851 & 2018/852
για τα Απόβλητα & τις
Συσκευασίες
Απόψεις της ΕΕΔΣΑ για επιμέρους άρθρα του Σχεδίου Νόμου
με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων»

ISWA World Congress 2021 - Call for Abstracts

Χαιρετισμός προέδρου
Αγαπητές και αγαπητοί αναγνώστες,

Στην προσπάθεια, για την επίτευξη των εθνικών στόχων και ειδικά του περιορισμού της
ταφής στο 10% σύμφωνα και με τους στόχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αναγκαία η
συ-στράτευση όλων των δυνάμεών μας.
Το προηγούμενο διάστημα η ΕΕΔΣΑ συμμετείχε στη διαβούλευση του ΥΠΕΝ σχετικά με
την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 &
2018/852 για τα απόβλητα και τις συσκευασίες με καίριες προτάσεις.
Η προτεινόμενη τροποποίηση της
Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας
νομοθεσίας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία
για την χώρα μας να αλλάξει μοντέλο διαχείρισης καθώς η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ανέρχεται
μόλις στο 20% και η ταφή στο 80% και άνω.
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.
Σε αυτή τη μετάβαση βασικά εργαλεία πρέπει να είναι η προώθηση στο μέγιστο
δυνατό της διαλογής στην πηγή, η δημιουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων
συγχρόνως με την εξάλειψη των ΧΑΔΑ ενώ απαραίτητη είναι συμπληρωματικά και
η ενεργειακή αξιοποίηση. Εργαλεία στην πορεία αυτή είναι η εφαρμογή του τέλους
ταφής ως ισχυρό αντικίνητρο, η ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών (“Pay as
you throw”), ο αποχαρακτηρισμός των αποβλήτων όπου πληρούνται τα κριτήρια
αλλά και η εφαρμογή συστημάτων εγγυοδοσίας (DRS) για φιάλες πλαστικές αλλά
και αλουμινίου. Αναλυτικά μπορείτε να τις διαβάσετε τις θέσεις μας στην παρούσα
έκδοση.
Η παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης
αποβλήτων όσο και του οδικού χάρτη για την κυκλική οικονομία τόσο σε εθνικό όσο
και σε περιφερειακό επίπεδο είναι απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία.
Η χώρα μας οφείλει να περάσει γρήγορα από το σχεδιασμό στην υλοποίηση έργων
και δράσεων σε ένα κλίμα συναίνεσης. 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 ΕΕΔΣΑ συμμετείχε θετικά τόσο στο Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας του
ΥΠΕΝ όσο και στις θεσμοθετημένες συναντήσεις του ΥΠΕΝ με τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις εκφράζοντας τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις των μελών της.
Παράλληλα και σε συνεργασία με την ISWA συνδιοργανώνουμε για πρώτη φορά
το διεθνές συνέδριο της ISWA το 2021 στην Αθήνα στοχεύοντας να συνεισφέρουμε
στην αλλαγή κλίματος σε μια νέα προκλητική χρονιά τοποθετώντας τη χώρα μας
στο επίκεντρο της δημόσιας διαβούλευσης. Η ΕΕΔΣΑ έχει αναλάβει την επιστημονική ευθύνη του διεθνούς συνεδρίου γεγονός τιμητικό τόσο για τον φορέα μας όσο
και για την επιστημονική κοινότητα της χώρας μας. Ήδη έχει ανακοινωθεί η πρόκληση για την υποβολή εργασιών η οποία είναι επίσης διαθέσιμη στο παρόν τεύχος,
αναμένοντας την ευρεία συμμετοχή και των Ελλήνων επιστημόνων.
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Αλέξανδος Κατσιάμπουλας
Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ
Επικεφαλής Συντακτικής
Επιτροπής:
Γιώργος Ηλιόπουλος
Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ
Σύνταξη:
Κωνσταντίνος Μουστάκας
δρ. Χημικός Μηχανικός
Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου
Επιμέλεια Έκδοσης
Αντώνης Ζευγίτης
Δημοσιογράφος
Γραμματεία:
Άννα Κόκκαλη
Διοικητική Υπεύθυνη ΕΕΔΣΑ
Δημιουργικό:
www.water-waste.com

www.eedsa.gr

ΑΤΖΕΝΤΑ

Εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως λόγω του COVID-19,
όλα τα μεγάλα συνέδρια του 2021 αναμένεται να έχουν μερικώς ή ολικώς διαδικτυακό χαρακτήρα.
Εκδήλωση - Συνέδριο

Ιστοσελίδα

RETASTE: RETHINK Food Waste Conference,
6-8 Μαΐου 2021

https://retaste.gr

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/

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

https://cest2021.gnest.org/

RawMat 2021
Conference on Raw Materials and Circular Economy
‘’Technological Developments and Future Challengers’’
Aθήνα 5-9 Σεπτεμβρίου 2021

http://www.rawmat2021.gr/

ISWA 2021 World Congress,
Αθήνα, 2-7 Οκτωβρίου 2021

Το στίγμα της έκδοσης
Του Γιώργου Ηλιόπουλου , Αντιπροέδρου ΕΕΔΣΑ ,
Επικεφαλής Συντακτικής Επιτροπής E-mag

To 6ο τεύχος του νέου e- mag της ΕΕΔΣΑ CIRCULAR e3-News που διαβάζετε σήμερα στις οθόνες σας , αποτελεί την συνεχή εξέλιξη των αρχικών τευχών, που απέκτησαν σταθερό κοινό & 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.

Γιώργος Ηλιόπουλος

Ειδικά στο παρόν 6ο τεύχος του CIRCULAR e3-News θα βρείτε πληροφορίες από σημαντικές ειδήσεις του χώρου μας , σε θεσμικού χαρακτήρα θέματα όπως:
1) Τον νέο σχέδιο νόμου για τα Απόβλητα και την Ανακύκλωση και τις θέσεις της ΕΕΔΣΑ
2) Το νέο σχέδιο Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις και τις θέσεις της ΕΕΔΣΑ
3) Ενημέρωση για την Επιστημονική Διοργάνωση του Παγκόσμιου Συνεδρίου της ISWA στην Ελλάδα τον Οκτώβριο
2021
4) Το νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία της Ελλάδας, που τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ στο Εθνικό
Συμβούλιο ΚΟ που μετέχει η ΕΕΔΣΑ
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
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Δημήτρης Δαμίγος, Καθηγητής ΕΜΠ
Μαρία Μενεγάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Το ΕΜΠ στη μάχη για την Κυκλική Οικονομία
και την Καινοτομία στη Διαχείριση Αποβλήτων
Ο μετασχηματισμός του τομέα διαχείρισης αποβλήτων μέσα από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και την
ενσωμάτωση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας απαιτεί συστηματική προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Καθοριστικό ρόλο, πέρα από τους οικονομικούς πόρους, θα διαδραματίσει στην προσπάθεια αυτή
και το ανθρώπινο κεφάλαιο που θα επιφορτιστεί με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της μετάβασης αυτής.
Δύο νέα έργα Erasmus+, με Συντονιστή Εταίρο το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αποσκοπούν στην ενίσχυση και επιτάχυνση της
μετάβασης αυτής, μέσω της επικαιροποίησης της υφιστάμενης γνώσης, τόσο στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά
ιδρύματα όσο και σε εμπλεκόμενους φορείς του τομέα αυτού.
Το έργο BlockWASTE (Innovative training based on Blockchain technology applied to waste management),
το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Σύμπραξης ΚΑ203 «Ανώτατη Εκπαίδευση» της Βασικής Δράσης ΚΑ2 «Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών», έχει ως βασικό στόχο
το σχεδιασμό ενός προγράμματος μαθημάτων που θα ενσωματώσει την τεχνολογία Blockchain («αλυσίδα
συστοιχιών») στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Το έργο έχει διάρκεια δύο ετών και υλοποιείται μέσω της συνεργασίας τεσσάρων άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων από την Ολλανδία
(Stichting Saxion), τη Γερμανία (Fachhochschule Bielefeld), την Εσθονία (Tallinna Tehnikaulikool) και την Ισπανία (Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Marmol y la Piedra).
Το έργο REFRAME (CirculaR Economy strategy FRAMEwork for sustainable SMEs) έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης των μικρών και μικρομεσαίων κατασκευαστικών, μεταποιητικών και χειροτεχνικού χαρακτήρα επιχειρήσεων στην Κυκλική Οικονομία (ΚΟ). Στο πλαίσιο του έργου, που χρηματοδοτείται από τη Στρατηγική Σύμπραξη ΚΑ202 «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» της Βασικής Δράσης ΚΑ2 «Συνεργασία
για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών», θα παραχθεί μια διαδικτυακή πύλη γνώσης και πληροφορίας τόσο για τις ΜΜΕ όσο και στους εργαζόμενους σε αυτές για τη μετάβαση στην ΚΟ. Η διαδικτυακή πύλη
θα περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - εργαλεία αυτοαξιολόγησης, συμβουλές και πληροφορίες για τις τελευταίες
εξελίξεις. Στο έργο συμμετέχουν φορείς από την Κύπρο (PCX Computers & Information Systems LTD), την
Πορτογαλία (Instituto de Soldadura e Qualidade), τη Βουλγαρία (Chamber of Commerce and Industry Vratsa
Sdruzhenie), την Ουγγαρία (Csongrad County Chamber of Commerce and Industry) και την Ελλάδα (Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Tournis Symvouleftiki EE).
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Υδρομεταλλουργική ανάκτηση και
ηλεκτροχημική κατεργασία του χρωμίου από
βυρσοδεψικά απόβλητα (ιλύες), με σκοπό την
επαναχρησιμοποίησή του στη βιομηχανία
Ευγένιος Κόκκινος, Σωτήρης Σωτηρόπουλος και Αναστάσιος Ζουμπούλης
Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
H δέψη, θεμελιώδες στάδιο της βυρσοδεψίας, δίνει στο δέρμα τη σταθερότητα και τον ουσιαστικό του χαρακτήρα, αλλά θεωρείται σημαντική πηγή ρύπανσης και τα υγρά της απόβλητα προκαλούν έντονη περιβαλλοντική
ανησυχία. Τα ανωτέρω απόβλητα, μίγμα οργανικών (φαινόλες) και ανόργανων (τρισθενές χρώμιο) ρύπων, επεξεργάζονται με την εφαρμογή διάφορων φυσικοχημικών και βιολογικών μεθόδων, ή με συνδυασμό τους.
Σήμερα, τα περισσότερα παραπροϊόντα δημιουργούνται από αναποτελεσματικές παραγωγικές διαδικασίες και
μη-βιώσιμη διαχείρισή τους. Το ίδιο ισχύει και για τη δέψη, όπου ως κύριο αντιδραστήριο εφαρμόζεται το θειικό
άλας του τρισθενούς χρωμίου. Καθώς όμως η απόδοση της διεργασίας κυμαίνεται στο ~60%, η περίσσεια του
μη-αντιδρώντος χρωμίου καταλήγει στα αντίστοιχα απόβλητα. Αποτέλεσμα αυτού είναι, μετά την επεξεργασία
τους, η λήψη λυματολάσπης πλούσιας σε χρώμιο (5-15% w/w). Στα πλαίσια του έργου Invalor, η ερευνητική ομάδα
του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ., κατάφερε να ανακτήσει το χρώμιο, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ως απόβλητο, σε ποσοστό >90% με την συνδυαστική εφαρμογή των τεχνολογιών της υδρομεταλλουργίας και της ηλεκτροχημικής επεξεργασίας. Το ανακτήσιμο πλέον χρώμιο είναι δυνατό να επανατροφοδοτηθεί στο βυρσοδεψείο,
ή να διοχετευθεί σε επιμεταλλωτήρια, προωθώντας την κυκλική οικονομία.
Το υποέργο 4, με τίτλο «Υδρομεταλλουργική ανάκτηση και ηλεκτροχημική κατεργασία του χρωμίου από βυρσοδεψικά απόβλητα (ιλύες), με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του στη βιομηχανία», ανήκει σε μία ευρύτερη υποδομή με την ονομασία «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών
Πόρων», INVALOR (Research infrastructure for Waste Valorization and Sustainable Management of Resources).
Η αρχή στην οποία στηρίζεται η υποδομή είναι, ότι τα παραπροϊόντα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων δεν
αποτελούν “απόβλητα” αλλά επεξεργασμένες πρώτες ύλες και παρα-προϊόντα, επομένως δυνητικούς Εθνικούς/
Ευρωπαϊκούς Πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα σύμφωνα με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.
Το υποέργο 4 υλοποιείται στο Τμήμα Χημείας και, σε συνδυασμό με δύο ακόμη υποέργα, αποτελούν τη συμβολή/
συμμετοχή του Α.Π.Θ. στο INVALOR, ενώ έχουν ήδη προκύψει 5 δημοσιεύσεις και 18 ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Διαθέσιμες πληροφορίες στη σελίδα www.invalor.org.
H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Invalor: Ερευνητική υποδομή για την αξιοποίηση αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών πόρων» (MIS 5002495) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
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ISWA World Congress 2021 - Call for Abstracts

The ISWA World Congress is the flagship event of the International Solid Waste Association where
practitioners, policy makers, researchers, and academics from across the world gather to network,
collaborate, learn, and inspire!
The next ISWA World Congress is being held in Athens, 4-7 October 2021, hosted by the Hellenic Solid
Waste Management Association (HSWMA). The Congress with an overall theme of “From waste
management to a circular economy – the road ahead” will include keynote and plenary sessions by
invited speakers, and concurrent sessions with oral and poster presentations by the participants.
Therefore, the ISWA World Congress 2021 Programme Committee invites abstracts for oral and poster
presentations.

Important Dates
Open for Abstract
Submission:
Closing Date:
Acceptance
Notification:

20 November 2020
31 January 2021
27 February 2021

Sessions
The Congress will focus on the following themes:
●
o
o
o
o
o
o
o
o

Understanding circular economy: concepts, limitations, and questions
Definitions and practices
Closed loops and recycling markets
The relationship between circular and low carbon economies
Substances of concern (chemicals, pathogens)
The role of digitalization in a circular economy
Global value chains and circular economy
Metrics and indicators
Clean loops: myth or reality?

●
o
o
o

Waste Management in the Circular Economy
The role of final sinks in a circular economy
Waste minimization and prevention
The role of energy recovery in a circular economy
1
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o The role of biowaste management in circular models
o The central role of depollution and pathogens destruction (example: COVID19)
o Circular economy and fuels derived from waste
o Redefining recycling towards circular models
o COVID-19 impact lessons on the waste sector and circular industry
o Hazardous substances management in a circular economy
o The role of landfills in a circular economy (transitioning from dumpsites to sanitary landfills, landfill
mining, sustainable landfill management)
● The role of governance in the shift towards a circular economy
o Circular Economy policies and regulations
o Extended Producer Responsibility, deposit return systems, and alternatives
o Stakeholder inclusion and communications
o New processes, new materials, new rules: enhancing standards, international rules, and framework
conditions
●
o
o
o
o
o
o

Circular economy and plastics
Single use plastics and their fate
Nano-plastics and their impacts
Material replacement possibilities and impacts
Pros and cons of increasing online delivery packaging
Plastic waste and globalization
Mechanical vs chemical plastic recycling: pros and cons

●
o
o
o

Circular Economy and the tourism industry
Impact of large-scale sanitary considerations related to COVID-19
Towards zero waste hotels
Greening the islands

● Circular Economy in the Balkan Region, Mediterranean, and the EU sphere of influence
●
o
o
o
o

Marine Litter in the Mediterranean context
Marine Litter prevention
Impact of the refugee crisis
Costs of inaction
Methodologies to assess and model marine litter

Abstract Submission
All the abstracts submitted will be reviewed and assigned to an appropriate session. Authors of the
accepted abstracts will be notified of the method of presentation as follows:
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1. Oral Presentation
2. Poster Presentation: posters are reports summarizing information using brief written statements and
graphic materials, such as graphs, charts, figures, and photographs mounted on a poster board, the
dimensions of which must not exceed the allocated space per poster.
● Detailed poster guidelines shall be sent at the time of acceptance.
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Abstract submitters may choose the method of the presentation upon abstract submission. However,
please note the final classification will be decided by the ISWA World Congress 2021 Programme
Committee.

General Guidelines for Abstract Submission
An abstract should contain at least the following information:
● Title of the session according to the themes listed above (a maximum of 2 themes can be selected)
● Abstract of the content of the contribution/presentation (maximum 300 words)
● Short biography and photo
Submissions of abstracts can be made online through via email at conference@eedsa.gr. Submissions
must be in English and may only be made once.
All abstracts should directly link to at least one conference theme. The abstract should be informative
and stand alone in its content and meaning. It should include a brief introduction, methods used, key
results, brief discussion, and a conclusion. The abstract will be reviewed based on technical merit,
scientific contribution, and relevance under the chosen theme.
Authors should make every effort to craft a well written abstract and ensure that the abstract is easy to
read and understand. We suggest that authors keep sentences simple, use the active voice, and spell
out any abbreviations or acronyms. There is a limit of two abstract submissions for a single author.
Abstracts may be submitted for either oral presentation or poster presentation. Oral presentations
should not exceed 20 minutes of speaking time.
All abstracts will be reviewed by at least 2 members of the ISWA World Congress 2021 Programme
Committee and will make the final decision.
Conditions of acceptance
By submitting an abstract, authors agree to publication of the abstract, if accepted, on the conference
website and in other conference materials such as the Conference Proceedings. Authors also agree to
publication of photos, video recordings or live streaming of the presentations.
The Programme Committee of ISWA 2021 World Congress is the final arbiter of:
●
●
●
●

Whether the abstract is accepted or rejected
Whether it will be an oral or a poster presentation
The session in which the abstract will be placed
The date and time that the presentations will take place

Please note: All accepted presenters are required to register and pay the conference registration fees.

Other
If you have any questions, please send an email to conference@eedsa.gr
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SCIENTIFIC COMMITTEE ISWA
Dr. Andreopoulos Andreas, Chairman, NTUA
Prof. Angelopoulos Georgios, UPATRAS
Mr. Björn Appelqvist, Chair of the ISWA Scientific and Technical Committee
Prof. Aravosis Konstantin, NTUA
Prof. Georgakellos Dimitris, UNIPI
Prof. Dermatas Dimitris, NTUA
Prof. Haralambous Katherine-Joanne, NTUA
Dr. Kolokotroni Konstantina, MOU
Prof. Komilis Dimitris, DUTH
Prof. Lasaridi Katia, HUA
Prof. Loizidou Maria, NTUA
Dr. Mavropoulos Antonios, ISWA
Dr. Michalopoulos Evangelos, VMA
Prof. Mousiopoulos Nikolaos, AUTH
Dr. Panagiotakis Iraklis, ΑΕCOM
Dr. Reklitis Grigoris, Min. EE
MSc. Skiadi Olga, Coca-Cola3E
Dr. Varelidis Petros, Min. EE
Prof. Velis Costas, Univ. of Leeds, Chair of ISWA Marine Litter Task Force
Ms. Aditi Ramola, ISWA STC Coordinator and Technical Director
ISWA Working Group Chairs:
Dr. Marco Ricci-Jürgensen, Chair of ISWA Working Group on Biological Treatment of Waste
Mr. Gary Crawford, Chair of ISWA Working Group on Climate Change and Waste
Management
Mr. Zeng Guang, Chair of ISWA Working Group on Collection and Transportation Technology
Mr. Tom De Bruyckere, Chair of ISWA Working Group on Communication and Social Issues
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Mr. Joachim Quoden, Chair of ISWA Working Group on Governance and Legal Issues
Mr. Nicolas Humez, Chair of ISWA Working Group on Hazardous Waste
Dr. Anne Woolridge, Chair of ISWA Working Group on Healthcare Waste
Mr. James Law, Chair of ISWA Working Group on Landfills and Task Force on Closing
Dumpsites
Dr. Anne Scheinberg, Chair of ISWA Working Group on Recycling and Waste Minimisation
Prof. Costas Velis, Univ. of Leeds, Chair of ISWA Marine Litter Task Force

H EEΔΣΑ συμμετείχε ενεργά στην διαβούλευση
για το Σχέδιο Νόμου για απόβλητα και
ανακύκλωση
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ η ΕΕΔΣΑ κατέθεσε εγγράφως και σε
τηλεδιάσκεψη με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ 21 προτάσεις κατ΄ άρθρο για βελτίωση ή ουσιώδη αλλαγή συγκεκριμένων άρθρων του Σχεδίου Νόμου
Το Σχέδιο Νόμου, τροποποιεί την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4042/2012 και Ν.2939/2001- Ν.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.
Μετά το πέρας της διαβούλευσης, αναμένεται πλέον το τελικό σχέδιο νόμου να κατατεθεί στην Βουλή τον Ιανουάριο για ψήφιση
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Νέα της ISWA
Χρειαζόμαστε τους ΧΥΤΑ;

O Agamuthu Pariatamby και ο James Law κάνουν αυτήν τη σημαντική ερώτηση στην
Έκδοση του Οκτωβρίου του περιοδικού: Waste Management & Research.
Η παγκόσμια παραγωγή στερεών αποβλήτων εκτιμάται
ότι θα αυξηθεί από 2,01 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους (Mt) το 2016 σε 2,59 δισεκατομμύρια Mt ton το 2030
και θα φθάσει τα 3,4 δισεκατομμύρια Mt το 2050 (Kaza et
al., 2018). Περίπου το 50% αυτών των αποβλήτων είναι
υπολείμματα τροφών, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Όμως, αν κάποιος κοιτάξει τις επιλογές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, μόνο το 8% των συνολικών αποβλήτων
καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (χωρίς συλλογή
αερίου), ενώ το 33% συνεχίζει να αποτίθεται σε ανοιχτές
χωματερές. Η ελεγχόμενη υγειονομική ταφή είναι μόνο
4% και αυτό είναι κυρίως σε αναπτυγμένες χώρες. Η καύση (11%), η ανακύκλωση (14%) και η βιολογική επεξεργασία (5%) καλύπτουν το 30% των ποσοτήτων των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων, που φανερώνει ότι
το 70% των απορριμμάτων συνεχίζει να θάβεται με τον
έναν τρόπο ή τον άλλο.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ

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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Νέος Πρόεδρος στην ISWA
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2020, η Γενική Αντιπροσωπεία ψήφισε
το νέο Πρόεδρο της ISWA, τον Carlos RV Silva Filho, αφού
ο Αντώνης Μαυρόπουλος, ο προηγούμενος Πρόεδρος,
ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την τετραετή θητεία του.
Σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις του κατά την ανάληψη του νέου ρόλου του, ο
Νέος Πρόεδρος δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Τώρα με την πλήρη στήριξη από τη σύζυγο και τα παιδιά μου, είμαι περήφανος
που θα διαδεχθώ το φίλο μου Αντώνη Μαυρόπουλο στην προεδρία της ISWA και
θα συνεχίσω να δουλεύω με την οικογένεια της ISWA.
Έχουμε μια τεράστια ευκαιρία για την ISWA και τα μέλη της. Αποτελούμε μέρος σε
μια βιομηχανία χωρίς τέλος. Η διαχείριση αποβλήτων είναι απαραίτητη στις συνηθισμένες ημέρες και είναι ακόμα πιο απαραίτητη κατά τη διάρκεια κρίσεων, όπως
σήμερα. Είναι ένας από τους πρωταγωνιστές για την ανάκτηση και τη μελλοντική
ανάπτυξη.
Τα απορρίμματα δεν πρέπει να θεωρούνται ως ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων,
αλλά ως ένα πόρο για τους πιο πολύπλοκους σκοπούς. Τα απορρίμματα δεν πρέπει να αποτελούν μια πηγή ρύπανσης. Η ISWA θα είναι ένα βήμα μπροστά, αναγνωρίζοντας τάσεις και νέες δυνατότητες για ένα καλύτερο κόσμο.
Η ρύπανση είναι μια μάχη που μπορεί να κερδηθεί.
Κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων, μαζί με το Συμβούλιο, το Γενικό Διευθυντή και όλα τα μέλη μας, θα δουλέψω σκληρά για να αυξήσω το επίπεδο γνώσης για το λόγο ύπαρξης της ISWA, προωθώντας την αναγνώριση του
ρόλου και των δράσεων της ISWA.
Όπως έχω αναφέρει στο πάρτι για τα 50α γενέθλια της ISWA: Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει μια νέα κανονικότητα. Υπάρχει μόνο ένα νέο ΜΕΛΛΟΝ για να δημιουργήσουμε. Η εποχή μετά τον COVID-19 θα είναι πράσινη και
αειφόρα!
Έτσι με μεγάλη τιμή αποδέχομαι το χρίσμα του Προέδρου της ISWA και προσδοκώ να δουλέψω με καθένα από εσάς
για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας.»
Περισσότερα για το Νέο Πρόεδρο της ISWA:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Απόφοιτος Νομικής.
Ασχολείται με τη διαχείριση αποβλήτων από το 1999.
Μέλος της ISWA από το 2005 ως εθνικός εκπρόσωπος του ABRELPE – της Βραζιλιάνικης Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Αποβλήτων, μέλος του εθνικού φορέα της ISWA στη Βραζιλία.
Εκπρόσωπος του Δικτύου Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λατινική Αμερική από το 2011 έως το 2014, Αντιπρόεδρος της ISWA από το 2014 έως το 2020.
Ιδρυτής της Ομάδας των Νέων Επαγγελματιών της ISWA το 2013.
Μέλος της Επιτροπής Καθοδήγησης για την παγκόσμια πρόβλεψη, για τη διαχείριση αποβλήτων
Αφοσιωμένος σε αρκετά διεθνή έργα για την προώθηση της καλύτερης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που
εστιάζουν στο κλείσιμο των ανοικτών χωματερών, τη θαλάσσια ρύπανση με πλαστικά, κτλ.
Συγγραφέας του βιβλίου “Στερεά Απόβλητα: τι λέει ο Νόμος” και αρκετών άρθρων αναφορικά με τα θέματα
αυτά.
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Οφέλη για το κλίμα λόγω του κλεισίματος
ανοιχτών χωματερών:
Μια έκθεση της ειδικής ομάδας του ISWA για
#closingdumpsites
Η συγκεκριμένη έκθεση της ISWA χρησιμοποιεί μια σειρά μελετών περιπτώσεων για να επισημάνει τον αντίκτυπο που έχει στον πλανήτη μας η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων σε ανοιχτές χωματερές.
Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εξαρτώνται από τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων ως το μοναδικό τρόπο απόρριψης των παραγόμενων αποβλήτων τους, ειδικά σε χώρες με χαμηλό και
μεσαίο εισόδημα.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων
αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη πηγή μεθανίου (CH4) ανθρωπογενούς
προελεύσεως σε παγκόσμιο επίπεδο. To μεθάνιο είναι 25 φορές πιο ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου σε σχέση με το CO2. Οι ανοιχτές χωματερές βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία των εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν
σε κοντινές αποστάσεις από αυτές.
Έτσι, η ειδική ομάδα της ISWA έκανε το ουσιαστικό βήμα να προσδιορίσει
ποσοτικά τα οφέλη για το κλίμα που προέκυψαν από το κλείσιμο των ανοικτών χωματερών, αναλύοντας τρία επιτυχημένα παραδείγματα κλεισίματος
τέτοιων χώρων:
• Estrutural στη Μπραζίλια της Βραζιλίας,
• Rautenweg στη Βιέννη της Αυστρίας &
• Hiriya στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.
Τα αποτελέσματα δίνουν ένα ισχυρό μήνυμα - το κόστος της αδράνειας είναι απλά πολύ μεγάλο. Σε σύγκριση με το
σενάριο «Μη Δράση», αυτές οι τρεις πόλεις και μόνο έχουν ήδη αποτρέψει την έκλυση εκατοντάδων χιλιάδων τόνων
εκπομπών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα. Μέχρι το 2050, η συνολική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από αυτές τις τρεις πόλεις θα ανέλθει σε 4.250.000 t ισοδύναμου CO2. Αυτό είναι μόνο για τις τρεις πόλεις.
Η μελέτη συνεχίζει και εξετάζει τα διάφορα μαθήματα που αντλήθηκαν από το κλείσιμο ενός χώρου ανεξέλεγκτης
διάθεσης απορριμμάτων και τους καθοριστικούς παράγοντες για την ολοκλήρωση και επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Η μελέτη ολοκληρώνεται με τέσσερα ισχυρά μηνύματα:
• Το κλείσιμο μιας ανοιχτής χωματερής είναι δυνατό σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
• Το κλείσιμο των ανοιχτών χωματερών απαιτεί εμπλοκή και συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων φορέων
• Το κλείσιμο των ανοιχτών χωματερών είναι οικονομικά εφικτό
• Το κλείσιμο των ανοιχτών χωματερών πρέπει να γίνει πράξη, ξεκινώντας άμεσα.
Αυτές οι μελέτες περιπτώσεων προσφέρουν σαφή απόδειξη ότι το κλείσιμο των ανοικτών χωματερών και η αντικατάστασή τους με βιώσιμα και ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, είναι εφικτό και απαραίτητο, παρά
το γεγονός ότι υπάρχουν και σημαντικές δυσκολίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Απαιτεί επένδυση σημαντικών οικονομικών πόρων, πολιτική βούληση, δημόσια υποστήριξη, συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
και επιπλέον προϋποθέτει κατάλληλο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της μελέτης, μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ από τη βάση γνώσης της ISWA.
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Νομοσχέδιο για την τροποποίηση του
Ν. 4042/2012
Με το νομοσχέδιο ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι αλλαγές στην
Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα 2008/98 η οποία τροποποιήθηκε με την
Οδηγία 2018/851. Οι κυριότερες νέες ρυθμίσεις που εισάγει το νέο νομοσχέδιο τροποποίηση του ν. 4042/2012 είναι οι ακόλουθες
Με το νομοσχέδιο ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι αλλαγές στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα
2008/98 η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2018/851. Οι κυριότερες νέες ρυθμίσεις που εισάγει το νέο νομοσχέδιο – τροποποίηση του ν. 4042/2012 είναι οι ακόλουθες:
•
•

Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98, τίθεται στόχος για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κ.β το 2025, 60% κ.β. το 2030
και 65% κ.β. το 2030 (από 50% κ.β. που είναι σήμερα) και υιοθετούνται οι κανόνες υπολογισμού των στόχων.
Θεσπίζονται οι γενικές ελάχιστες απαιτήσεις για τα Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98. Δεν γίνεται χρήση των «ευνοϊκότερων» ρυθμίσεων που επιτρέπει η Οδηγία για τα υφιστάμενα ΣΕΔ. Τα ΣΕΔ οφείλουν να καλύπτουν το σύνολο
του κόστους διαχείρισης του προϊόντος ή της συσκευασίας στο τέλος του κύκλου ζωής. Δίνεται προθεσμία
προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις για τα υφιστάμενα ΣΕΔ έως 5/1/2023 με την εξαίρεση των ΣΕΔ για τα
ΑΕΚΚ που πρέπει να προσαρμοστούν νωρίτερα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο εδώ
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Προχωρώντας προς το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας: η αξιοποίηση
χρησιμοποιημένων πανών προς ανάκτηση ανακυκλώσιμων πλαστικών,
προσροφητικών υλικών, εδαφοβελτιωτικού και ενέργειας

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στον πλανήτη μας έχουν γίνει εμφανείς
λόγω του καθιερωμένου μοντέλου γραμμικής οικονομίας που προκαλεί την εξάντληση των φυσικών πόρων. Ο αυξανόμενος πληθυσμός οδηγεί επίσης στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων, που συνήθως καταλήγουν
σε χώρους υγειονομικής ταφής.
Έως και το 5% των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης αποτελείται από χρησιμοποιημένες πάνες μιας χρήσης, ένα σύνθετο υλικό χωρίς καθιερωμένη μέθοδο επεξεργασίας.
Σήμερα, οι πάνες αυτές δεν συλλέγονται χωριστά και συνήθως οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης συμβάλλοντας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στην κλιματική αλλαγή.
Η απάντηση στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, που εστιάζει στην αξιοποίηση της μέγιστης αξίας ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια
του κύκλου ζωής του και στην ανάκτηση των πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος Waste4Think (Horizon 2020), που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, η εταιρεία
Green Technologies ΕΠΕ (http://www.green-technologies.gr) και το Eργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (LBEET) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανέπτυξαν μια νέα προσέγγιση για την ανάκτηση χρήσιμων υλικών από χρησιμοποιημένες πάνες μιας χρήσης, όπως
ανακυκλώσιμα πλαστικά και προσροφητικά υλικά. Μέσω της ίδιας διεργασίας, το βιοαποικοδομήσιμο μέρος
των πανών μαζί με προϊόντα τροφίμων προερχόμενα από σουπερμάρκετ ή λαϊκές αγορές που είναι ακατάλληλα για
χρήση, οδηγούνται προς αναερόβια συγχώνευση για την παραγωγή βιοαερίου. Τα στερεά συστατικά της αναερόβιας απορροής μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό μέσω κομποστοποίησης. Με τις ανωτέρω διεργασίες, επιτυγχάνεται η ένταξη όλων των ανακτημένων ή παραγόμενων υλικών στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μέσω της
ανακύκλωσής τους και της ανάκτησης πόρων.
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Σαν αποτέλεσμα, η αξιοποίηση των 4 εκατ. χρησιμοποιημένων πανών που παράγονται ετησίως από μια πόλη με
πληθυσμό 100.000 κατοίκους, μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή ενέργειας για τη θέρμανση 3.000 νοικοκυριών και την αποτροπή της εκπομπής 56 τόνων CO2 σε σύγκριση με τη συμβατική υγειονομική ταφή.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου https://waste4think.eu/
ή στο kornaros@chemeng.upatras.gr
Μιχάλης Κορνάρος
Καθηγητής Παν/μίου Πατρών
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Δ. Κομίλης Καθηγητής ΔΠΘ

ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πριν εβδομάδες παρακολούθησα ένα webinar που αφορούσε τις δράσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής (Βολιβία, Αργεντινή, Δομινικανή Δημοκρατία κ.α.), πάνω στο θέμα χωριστής συλλογής απορριμμάτων και ειδικότερα
βιοαποβλήτων. Παρόλη τη φτώχια τους, οι χώρες εκεί είχαν εφαρμόσει (μέσω τοπικών συλλόγων, και κυρίως
μάλιστα μετά από πρωτοβουλίες γυναικών στους συλλόγους αυτούς) φθηνές λύσεις ώστε να συλλέγουν τα βιοαπόβλητά τους και να τα κομποστοποιούν τοπικά σε επίπεδο γειτονιάς ή συνοικίας (compostaje comunitario).
Αυτό είναι η κοινοτική κομποστοποίηση, ή όπως επίσης είναι γνωστή ως «συνοικιακή κομποστοποίηση (ΣΚ)» ή
«κομποστοποίηση γειτονιάς».
Τα συστήματα αυτά είναι απλά και φθηνά στην κατασκευή και λειτουργία, με αποτελεσματικότητα (αφού παράγεται κομπόστ υψηλής ποιότητας) και άμεση ανταποδοτικότητα, αφού οι ίδιοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που
συμμετέχουν σε αυτά μπορούν να κάνουν εφαρμογή του κομπόστ που παράγεται στους κήπους ή γλάστρες τους.
Σε κάποιες περιπτώσεις, στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που προανέφερα, οι δημότες είχαν αναπτύξει και χαμηλού κόστους μονάδες, που βασικά περιλάμβαναν έναν απλό φορτωτή για περιστασιακή ανάδευση σειραδίων
ή σωρών. Τόσο απλά, χωρίς μεγάλα εργοστάσια εκατομμυρίων ευρώ και χωρίς υψηλά μεταφορικά κόστη (που
συνεπάγονται υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα) σε κεντρικές μονάδες κομποστοποίησης που παράγουν κομπόστ
αμφίβολης ποιότητας λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που δέχονται και οι οποίες εύκολα μπορούν να επιμολυνθούν με μικρές ποσότητες ανεπιθύμητων υλικών.
Οι κάτοικοι που συμμετείχαν στην ΣΚ ήταν ενημερωμένοι (διανέμονταν κυρίως φυλλάδια ή η ενημέρωση γινόταν
επί τόπου) και συμμετείχαν με χαρά και ενθουσιασμό, παρά τη φτώχια τους. Μάλιστα, ένα από τα θετικά στοιχεία
που αναφέρθηκαν κατά την εφαρμογή της ΣΚ εκεί, ήταν η ενδυνάμωση της κοινωνικότητας των συμμετεχόντων
και η βελτίωση της φιλο-περιβαλλοντικής τους αντίληψης.
Η χώρα μας (μία νησιωτική και ορεινή χώρα με πολλές διάσπαρτες μικρές κοινότητες) είναι ιδανική περίπτωση
για την εφαρμογή της ΣΚ. Μάλιστα, η ΣΚ μπορεί να παράγει υψηλότερης ποιότητας κομπόστ και από την οικιακή
κομποστοποίηση, αφού δύναται να διαμορφώσει τις ελάχιστες επαρκείς ποσότητες για την ανάπτυξη θερμόφιλων συνθηκών, κάτι που δυσκολότερα συμβαίνει στην οικιακή κομποστοποίηση.
Με βάση τα παραπάνω, μία πυραμίδα ιεράρχησης στην κομποστοποίηση βιοαποβλήτων, την οποία προτείνω,
φαίνεται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1. Πυραμίδα ιεράρχησης στη διαχείριση βιοαποβλήτων. MEBA: Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων
Τα συστήματα της ΣΚ μπορούν να κατασκευαστούν φθηνά με παλέτες και εσωτερικό ύφασμα με οπές ή με ανακυκλωμένο πλαστικό και το μόνο που απαιτείται για να λειτουργήσουν είναι λίγο ροκανίδι (που μπορεί να παρέχει
ο δήμος ή οι ίδιοι οι συμμετέχοντες) και ένα φτυάρι για περιστασιακή ανάδευση, να είναι κοντά σε νερό για πιθανή προσθήκη του σε περιπτώσεις ξήρανσης, και να έχουν κλειστά καπάκια. Ο αερισμός γίνεται παθητικά μέσω
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διάχυσης του οξυγόνου, που έτσι και αλλιώς είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός αερισμού κατά την κομποστοποίηση,
αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο πορώδες και υγρασία.
Στην Ελλάδα, τα συστήματα αυτά μπορούν να τοποθετηθούν σε γωνιές ανακύκλωσης ή πράσινα σημεία (δεν απαιτούν και ιδιαίτερα μεγάλη έκταση) ή ακόμα και σε πλατείες των δήμων (δείτε φωτογραφίες). Είναι καλό να έχουν
καπάκι με λουκέτο, ώστε να διαχειρίζονται μόνο από τους συμμετέχοντες.
Στο επιχείρημα οτι “είναι καλά αυτά, αλλά δεν μετριούνται οι ποσότητες και η Ευρώπη θέλει μετρήσεις για να ποσοτικοποιεί στόχους”, η απάντηση που δίνω είναι οτι μπορούν και αυτές οι ποσότητες των βιοαποβλήτων να μετρηθούν
και συνεπώς να συμμετέχουν στους στόχους ανακύκλωσης που θέτει η Ευρώπη τόσο αυστηρά. Τα συστήματα αυτά
είναι κοινά επίσης στη χώρα των Βάσκων στην Ισπανία (από όπου και οι φωτογραφίες στη συνέχεια)
Φυσικά, η παραπάνω κίνηση μάλλον δεν θα ικανοποιήσει τις μεγάλες εταιρίες μονάδων βιομηχανικής κομποστοποίησης. Όμως, η ΣΚ παραμένει ένα σύστημα διαχείρισης των βιοαποβλήτων μας λειτουργικό, άμεσα εφαρμόσιμο και
πάμφθηνο. Ας δουν λοιπόν οι δήμοι μας τέτοια φθηνά παραδείγματα (ή ας αποτελέσει αυτό πρωτοβουλία περιβαλλοντικών συλλόγων) και ας τα υλοποιήσουν σε επίπεδο συνοικίας, δηλαδή αποκεντρωμένα και τοπικά.

Φωτογραφίες συνοικιακής κομποστοποίησης από τη χώρα των Βάσκων-Ισπανία (φωτ. Δ. Κομίλης, 2017)

ecopress.gr News

Οι δημόσιες συμβάσεις μπλοκάρουν τα 17 έργα
διαχείρισης απορριμμάτων

Διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις ανατρέπουν τις κεντρικές κυβερνητικές
αποφάσεις για ταχεία δημοπράτηση 17 ώριμων έργων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, ύψους 400 εκατ.
ευρώ και οδηγούν σε καθυστερήσεις, οι οποίες προοιωνίζονται οριστική ματαίωση τους.
Τα εν λόγω ώριμα έργα κατασκευαστικού ύψους 400 εκ
ευρώ, είναι ενταγμένα χρηματοδοτικά στην τρέχουσα
προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, που έχει ως
προϋπόθεση την απορρόφηση των πόρων , δηλαδή την
ολοκλήρωση τους έως το αργότερο 31/12/2023.
Αυτό επισημαίνει η Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), τεκμηριώνοντας ότι συγκεκριμένες ρυθμίσεις που έχουν περιληφθεί στο σχέδιο νόμου
για τις δημόσιες συμβάσεις, προβλέπουν χρονοβόρες διαδικασίες και μακρόσυρτες προθεσμίες που οδηγούν σε
απώλεια της χρηματοδότησης, απειλώντας με ματαίωση
τα συγκεκριμένα έργα.
Η ΕΕΔΣΑ, ως επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη, με επιστολή της
που φέρνει στο φως το ecopress, η οποία απευθύνεται προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων Α. Γεωργιάδη, Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη και Εσωτερικών Π.
Θεοδωρικάκο διατυπώνει της απόψεις της για επιμέρους άρθρα του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός,
απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων» και προτείνει συγκεκριμένες
αλλαγές, ώστε να μην μπλοκαριστούν από το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, οι αποφάσεις που η ίδια έχει λάβει
για την άμεση δημοπράτηση των 17 ώριμων έργων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο https://ecopress.gr/oi-dimosies-symvaseis-blokaroun-ta-17-erga-diacheirisisaporrimmaton/
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Ε: info@eedsa.gr W: http://www.eedsa.gr
Σ: 698 43 01 831

ΠΡΟΚΛΗΗ
Χορηγική
υποστήριξη του
Προγράμματος
Επικοινωνίας
της
Χορηγικήσ
Τποςτήριξη του Προγράμματοσ Επικοινωνίασ
τησ ΕΕΔΑ
ΕΕΔΣΑ

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.

Γιατί να γίνεις μέλος

Οι φορείς - μέλη της ΕΕΔΣΑ δικαιούνται επιπλέον

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 ορίζουν δύο υπαλλήλους τους ως τακτικά (φυσικά πρόσωπα)

Να είναι μέλος της αναπτυσσόμενης αυτής οικογένειας. Να επικοινωνεί 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
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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 Εταιρείας καθώς και στους καταλόγους των μελών
 Να λαμβάνουν τεχνική βοήθεια και πληροφορίες από τη Γραμματεία
 Να συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας
 Να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ενότητες της ιστοσελίδας της
ΕΕΔΣΑCIRCULAR e3-News #6 - Δεκέμβριος 2020

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, δημοσίων 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

Δημιουργία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και
Κυκλική Οικονομία
Μια άλλη Άποψη
Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα μη αειφορικό, δύσβατο μονοπάτι όσον αφορά στην παραγωγή και κατανάλωση. Ως απάντηση σε αυτό η ΕΕ προωθεί, και έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, την αρχή της
Κυκλικής Οικονομίας.
Η έννοια της αειφορίας είναι βεβαίως άμεσα συνυφασμένη με τις έννοιες της νομοθεσίας και οικονομίας. Στις έννοιες
αυτές ενυπάρχουν πληθώρα άλλων που καθιστούν αναγκαία την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων πέρα των κλασσικών-συμβατικών που αφορούν στο αδιάσπαστο τρίγωνο νομοθεσία-αειφορία -οικονομία. Το σχήμα αυτό εντάσσεται
στη γενικότερη έννοια της κυκλικότητας, που σήμερα θεωρείται παγκοσμίως ως η βάση για την ανθρώπινη ύπαρξη και
ευζωία.
Με δεδομένα:
• την εκ του ιδρυτικού νόμου Τεχνολογική Κατεύθυνση του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ),
• την ερευνητική αριστεία των Σχολών και Τμημάτων του ΠΠ,
• το γεγονός ότι κάθε μεγάλο Πανεπιστήμιο οφείλει και πρέπει να διαθέτει Νομική Σχολή,
• τη μη ύπαρξη Νομικής Σχολής στο δυτικό τόξο της Χώρας, της οποίας οι απόφοιτοι να προσφέρουν ουσιαστικά στη
σύγχρονη κοινωνία με σαφείς κανόνες δικαίου και που να έχουν τεκμηριωμένη άποψη για τη κυκλικότητα, την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση, τη βιομηχανική συμβίωση και την αειφορία.
Σημειώνεται ότι Σχολή Νομικών Επιστημών στο ΠΠ ιδρύθηκε με το Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/7.5.2019 (τ. Α’). Στη συνέχεια
αυτός ανακλήθηκε με το Ν. 4623/2019, ΦΕΚ 134/9.8.2019 (τ. Α’). Υπέρ της δημιουργίας της έχουν τοποθετηθεί φορείς της
περιοχής καθώς και η τότε τακτική και νυν ομότιμη καθηγήτρια της Ιατρικής κα Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, που διετέλεσε Πρύτανις του Πανεπιστημίου το χρονικό διάστημα από 9/2014 έως 8/2020).
Η προτεινόμενη Σχολή σε σχέση με τη κυκλικότητα, πρέπει να προσφέρει κατ´ ελάχιστο γνώσεις σε:
• Αειφορία και κυκλικότητα,
• Δίκαιο του περιβάλλοντος και της ενέργειας,
• Οικονομία του Περιβάλλοντος, των Ρύπων και της Κυκλικότητας,
• Βιομηχανική οικολογία και ιδιοκτησία
• Δημόσιες, Ιδιωτικές και Διεθνείς Συμβάσεις,
• Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, γραφή και κατοχύρωση,
• Εξάλειψη των Frictional Economics που συνδέονται με το Περιβάλλον/Αειφορία και τη Κυκλικότητα,
• Αειφορική, αποτελεσματική χρήση των διατιθέμενων πόρων,
• Εθελοντισμό και frictional unemployment (ο διατιθέμενος χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών θέσεων εργασίας),
• Δίκαιο πολιτιστικών αγαθών,
• Διαιτησία και δίκαιο διαμεσολάβησης,
• Δίκαιο ηλεκτρονικού αειφορικού/κυκλικού εμπορίου, δίκαιο διεθνών συναλλαγών,
• Δίκαιο διεθνών οργανισμών, προστασία δεδομένων,
• Δίκαιο ηλεκτρονικού νέφους για την Κυκλικότητα
• Δεοντολογία (ethics) της κυκλικότητας/Αειφορίας κλπ.
Αυτή η Νομική Σχολή που θα διαφοροποιείται ως προς το πρόγραμμα σπουδών προσδίδοντας έμφαση στη κυκλικότητα, θα συμβάλει τα μέγιστα στη περαιτέρω ανάπτυξη της εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας, Πολιτών και Επιχειρήσεων
καθώς και στη ταχύτερη ανάπτυξη της σχετικής τεχνογνωσίας. Αν δε μάλιστα το πρόγραμμα σπουδών είναι ξενόγλωσσο, εκτιμάται ότι θα θα προσεγγίσει και σημαντικό αριθμό αλλοδαπών φοιτητών καθόσον θα είναι η μοναδική Σχολή
στη λεκάνη της Μεσογείου με αυτόν τον προσανατολισμό.
Προσωπικά λόγω ειδικότητας, δεν διαθέτω το απαιτούμενο συνολικό γνωστικό υπόβαθρο για τη Σχολή. Καταθέτω εδώ
την εμπειρία μου και τις ελλείψεις που έχω προσωπικά βιώσει τα χρόνια της ενασχόλησης μου με τη βιωσιμότητα, τη
κυκλική οικονομία καθώς και από τις θέσεις ευθύνης που έχω υπηρετήσει.
Θεωρώ ότι άμεσα θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί για τη δημιουργία της που θα διέπονται από αυστηρά
ακαδημαϊκά και αξιολογικά κριτήρια-προϋποθέσεις. Η Νομική είναι μια εκ των βασικών σχολών και θα συνεισφέρει τα
μέγιστα στη περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστήμιο Πατρών με καθαρά ορθολογικό τρόπο.
Γεώργιος Ν. Αγγελόπουλος
Ο κ. Γ.Ν. Αγγελόπουλος είναι Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντης του Εργαστηρίου Υλικών
και Μεταλλουργίας. Ασχολείται ενεργά με την ανακύκλωση ανοργάνων βιομηχανικών παραπροϊόντων και την Κυκλική
Οικονομία. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρυτάνεως καθώς και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας
Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας (ΠΣΕΚ).
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Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας (Cluster) GRawMat αποτελεί μία σύμπραξη επιχειρήσεων από τον
κλάδο της εξόρυξης πρώτων υλών, ερευνητικών ιδρυμάτων και συμβουλευτικών εταιρειών, με σκοπό τη σταδιακή υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στις πρακτικές των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και τη
χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης με έμφαση στις κρίσιμες πρώτες ύλες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα
και η ανταγωνιστικότητά τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ιδρυτικά μέλη του GRawMat είναι: Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, Όμιλος εταιριών Μυτιληναίος, Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΕ, Stone Group International, ΛΑΒΑ ΑΕ, ΕΛΛΗΜΕΤ ΑΕ, ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΕ, όμιλος Μαθιός, Aegean
Perlites ΑΕ, North Aegean Slops ΑΕ, EcoEfficiency ΕΠΕ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής και Χημικής Τεχνολογίας), ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές για τη διεύρυνση
του Cluster με τη συμμετοχή περισσότερων εταιριών, τμημάτων και εργαστηρίων ερευνητικών ιδρυμάτων και
λοιπών φορέων.
Στόχοι του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας είναι:
• Προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης στη βιομηχανία των πρώτων
υλών.
• Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για τη βελτίωση διεργασιών και μεθόδων παραγωγής.
• Δημιουργία Πόλου Αριστείας για τις πρώτες ύλες.
• Διευκόλυνση πρόσβασης στη γνώση και τεχνογνωσία.
• Δημιουργία αλυσίδας προστιθέμενης αξίας για τις μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου.
• Ενίσχυση εξωστρέφειας και ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη χώρα.
• Εκπαίδευση/κατάρτιση ενδιαφερομένων φορέων σε τεχνικά και περιβαλλοντικά θέματα
• Ενέργειες δικτύωσης και συνεργειών μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας.
• Δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών τεχνολογίας και καινοτομίας.
Φορέας αρωγός του GRawMat είναι η νεοφυής εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης EcoResources ΙΚΕ
(www.ecoresources.gr), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, όπου ιδρύθηκε και λειτουργεί από διδάκτορες του Α.Π.Θ. και
έχει ενεργό ρόλο στη σύσταση, διεύρυνση και λειτουργία του Cluster.
Η επιστημονική ομάδα που θα στηρίξει το GRawMat, αποτελείται από νέους ερευνητές υψηλής ειδίκευσης με
πολυετή προϋπηρεσία στη υλοποίηση και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων, που θα συνεργαστούν με
το ερευνητικό προσωπικό του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας του Ε.Μ.Π., υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή
Άνθιμου Ξενίδη (Επιστημονικός Υπεύθυνος) και του Εργαστηρίου Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
του Α.Π.Θ., υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Αναστάσιου Ζουμπούλη. Συντονιστής είναι ο Δρ. Ευάγγελος
Τζάμος (Γεωλόγος-EcoResources).
Το GRawMat σε αρχικό στάδιο θα χρηματοδοτηθεί από τη δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
[ΓΓ1CL-0058687].
Διαθέσιμες πληροφορίες στη σελίδα www.grawmat.gr
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Απόψεις της ΕΕΔΣΑ για επιμέρους άρθρα του
Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός,
απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων»
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις υπάρχουν 3 άρθρα τα οποία δημιουργούν τεράστιες καθυστερήσεις μηνών για τις δημοπρατήσεις των ανωτέρω έργων περιβαλλοντικής προστασίας
αλλά και παντός είδους έργων.
Ειδικά για τα έργα όπου υπάρχουν ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας έναντι της ΕΕ (όπως πχ τα περιβαλλοντικά
αλλά και άλλα) , αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν οικονομικούς, αναπτυξιακούς, περιβαλλοντικούς κινδύνους για
την χώρα μας , όπως αναλύουμε παρακάτω.
Είναι γνωστό ότι η χώρας μας υπολείπεται σημαντικά του Μ.Ο της ΕΕ σε υποδομές ανακύκλωσης, ανάκτησης, επεξεργασίας αποβλήτων που έχουν ως στόχο :
1. Την συμμόρφωση της χώρας με τις απαιτήσεις της ΕΕ και την μη παραπομπή της στο ΔΕΚ για νέα πρόστιμα
2. Την μείωση της εξάρτησης από την ταφή (σήμερα ~80%) στο μέγιστο (2030 10%) σύμφωνα με την Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου κύρωσης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ- ΠΥΣ 31/08/2020
ΦΕΚ 29/09/2020)
3. Την εξοικονόμηση πόρων για τους Δήμους/ΦΟΔΣΑ από θεσμοθετημένα τέλη ταφής ύψους 35 ευρώ/τν που η
αποφυγή τους είναι κρίσιμη για τα οικονομικά των ΟΤΑ αλλά και για να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες
Για την υλοποίηση των ανωτέρω υποδομών έχει ανακοινωθεί από πλευράς Κυβέρνησης -μετά την έγκριση του
Υπουργικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑ- ένα πρόγραμμα δημοπράτησης συγκεκριμένων 17 ώριμων έργων Μονάδων
Επεξεργασίας ανά την Ελλάδα, εντός των επόμενων μηνών αλλά και η δημοπράτηση επιπλέον προβλεπόμενων
στον ΕΣΔΑ έργων αφού προηγηθεί η μελετητική τους ωρίμανση.
Τα εν λόγω ώριμα έργα κατασκευαστικού ύψους 400 εκ ευρώ, είναι ενταγμένα χρηματοδοτικά στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 που έχει ως προϋπόθεση την απορρόφηση των πόρων , δηλαδή την ολοκλήρωση τους έως το αργότερο 31/12/2023.
Επιπρόσθετα υπάρχουν και ενταγμένα με αποφάσεις Διυπουργικής ΣΔΙΤ , έργα Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων
μεγαλύτερης κλίμακας με ΣΔΙΤ ύψους καθαράς παρούσας αξίας 500 εκ ευρώ που προβλέπονται να ενταχθούν στο
Ταμείο Ανάκαμψης με υποχρέωση συμβασιοποίησης στο 70% έως 31/12/2022.
Τέλος υπάρχουν και δεκάδες έργα σε στάδιο έναρξης μελετητικής ωρίμανσης μικρότερης κλίμακας ( πχ Πράσινα
Σημεία) Δημοτικής εμβέλειας που είναι κρίσιμα για να γίνει διαλογή στην πηγή και είναι επιλέξιμα στο ΕΣΠΑ .
Για όλα τα ανωτέρω εν λόγω έργα υπάρχει πρόσφατη πρόβλεψη ο τρόπος δημοπράτησης να γίνεται με τυποποιημένο τρόπο πλέον , τόσο στην περίπτωση δημοπράτησης ως συμβάσεις κλασικού δημόσιου έργου με εγκεκριμένο
πρότυπο από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή την ΕΑΔΗΣΥ, όσο και στην περίπτωση των συμβάσεων με ΣΔΙΤ, με
πρότυπο την δημοπράτηση αντίστοιχων έργων της ΓΓ ΣΔΙΤ.
Ειδικότερα τα άρθρα 21, 25,26 του Σχεδίου Νόμου :
1) δημιουργούν καθυστέρηση τουλάχιστον 5 μηνών για στην δημοπράτηση έργων και μελετών
2) δεν υπαγορεύονται από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2014
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3) δεν εφαρμόζονται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα
Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει
• να αναμένουν άνω των 30 (για μελέτες) - 60 ( για έργα) εργάσιμων ημερών (~90 ημερολογιακές) για την γνωμοδότηση ενός οργάνου (Τεχνικού Συμβουλίου ΥΠΥΜΕΔΙ) για κάθε διαγωνισμό έργου ή μελέτης , όταν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να περιλάβει απαίτηση από τους διαγωνιζομένους για τεχνικής - επιστημονικής ικανότητας (εμπειρία) είτε της χρηματοοικονομικής - οικονομικής επάρκειας . Πρακτικά οι 3.367 σήμερα αναθέτουσες
αρχές οφείλουν να ζητήσουν την σύμφωνη γνώμη 1 οργάνου του ΥΠΥΜΕΔΙ (Τεχνικού Συμβουλίου) και να
αναμένουν για 3 μήνες την θετική ή αρνητική απάντηση. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός έργων η μελετών είναι
πάνω από 5.000 περιπτώσεις/ έτος , αλλά και είναι αδύνατη η ύπαρξη εξειδικευμένης γνώσης και γνώμης του
Τεχνικού Συμβουλίου επί παντός είδους έργου ή μελέτης ανά την Ελλάδα με αποτέλεσμα να υπάρξουν -πέραν
από τις καθυστερήσεις – και γνωμοδοτήσεις μη τεκμηριωμένες.
•

να κάνουν υποχρεωτική δημοσίευση στην ιστοσελίδα της της μελέτης του προς δημοπράτηση έργου 2 μήνες
προ του διαγωνισμού. Η δημοσίευση δεν προσφέρει κάτι στο τυπικό αλλά και ουσιαστικό σκέλος της διαδικασίας καθώς δεν εντάσσεται στο πλαίσιο ενημέρωσης-διαβούλευσης επί ενός διαγωνισμού που θα περιείχε και
τα τεύχη δημοπράτησης. Η θεσμική διαδικασία διαβούλευσης υφίσταται σήμερα στο νόμο 4412/2016 σήμερα
στο άρθρο 221 του Νόμου (Βλ. ΥΑ - Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841Β/29-12- 2017)
για σύνθετα έργα που δημοπρατούνται με το σύστημα μελέτη-εκτέλεση και μπορεί να υπάρξει τροποποίηση
αυτής της διαδικασίας για να υπάρχει περισσότερος από σήμερα αλλά σε κάθε περίπτωση εύλογος σε σχέση με
τις ελάχιστες ευρωπαϊκές απαιτήσεις των 35 ημέρων, επιπλέον χρόνος θεσμικής διαβούλευσης .

Με βάση τα ανωτέρω προτείνουμε οι διατάξεις 25,26 να αποσυρθούν ενώ η διάταξη 21 να αναδιατυπωθεί σε σχέση
με τα δεδομένα της ισχύουσας διάταξης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

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/
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