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Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για ν. σχ. 

Ανακύκλωσης 

 

Κυρίες και κύριοι 

 

Το υπουργείο έφερε άρον – άρον σχεδόν ένα νομοσχέδιο για την 

ανακύκλωση συνεχίζοντας την κατ΄επίφαση ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 98/2008 που προδιαγράφει ο νόμος 4042/2012.  

Ένα νομοσχέδιο που εκπονήθηκε εν κρυπτώ – χωρίς 

ενημέρωση της ΚΕΔΕ, των φορέων διαχείρισης των 

Απορριμμάτων, του ΕΔΣΝΑ, για την Αττική.  

Χωρίς καμία διαβούλευση με τους ΟΤΑ.  

Χωρίς καν  ενημέρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. 

Ένα νομοσχέδιο που αρχικά προγραμματιζόταν να περάσει από τη 

Βουλή με χρόνους – εξπρές.  

Σήμερα του δόθηκαν κάποιες παραπάνω ημέρες διαβούλευσης.  

Η ουσία όμως δεν αλλάζει.  

Παραμένει η ίδια.  

 

Μέσα από έναν ψευδεπίγραφο και προσχηματικό διάλογο 

επιχειρείται άλλο ένα πλήγμα κατά της αυτοδιοίκησης και της 

δυνατότητάς της να διαχειρίζεται τα απορρίμματά της.  

 

Μέσα από ένα αποσπασματικό νομοσχέδιο, που «τακτοποιεί» 

φωτογραφικά συμφέροντα, πλήττοντας παράλληλα το, 

κατοχυρωμένο στο άρθρο 102 του Συντάγματος, αυτοδιοίκητο της 

ΤΑ.  
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Κυρίες και κύριοι, 

 

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για την «ανακύκλωση και τη 

βελτίωση διαχείρισης αποβλήτων» βλέπει μακριά.  

Όχι όμως προς την κατεύθυνση που θα έπρεπε. Εκείνη των 

δήμων και των πολιτών.  

Αντιθέτως.   

Ανοίγει την κερκόπορτα για την κατ΄ εντολή αλλαγή των 

Περιφερειακών Σχεδιασμών, εκεί όπου συμφέρει την κυβέρνηση ή 

εκεί όπου πλήττονται συμφέροντα.  

 

Αφαιρεί το δημόσιο χαρακτήρα του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) και εισάγει καθαρά εισπρακτικό 

χαρακτήρα στη λειτουργία του, η οποία θα επιβαρύνει μόνο 

τους καταναλωτές και τους παραγωγούς / επαγγελματίες και 

ταυτόχρονα θα καλύψει πολλά από τα μνημονιακά οικονομικά 

ελλείμματα του Δημοσίου. 

Είναι ανεφάρμοστο και στο επίπεδο των ΟΤΑ δημιουργεί μια 

αναποτελεσματική σύγχυση, χωρίς σχεδόν κανένα 

αποτέλεσμα στην ανακύκλωση.  

Η δε εισαγωγή των 4 επιπλέον κάδων και ρευμάτων στους 

δήμους, με το τρόπο που γίνεται, θα λειτουργήσει σε βάρος της 

οικονομίας κλίμακας, θα επιβαρύνει πολύ οικονομικά τους ΟΤΑ, 

χωρίς να αποφέρει οφέλη ανακύκλωσης. Και βέβαια όλα αυτά σε 

βάρος του δημότη. 

 

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εκφράζει λοιπόν μια πολιτική που 

επιβαρύνει οικονομικά, πέραν των δήμων, και τους πολίτες, 
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δεν προστατεύει το περιβάλλον και εντέλει, είναι αντίθετη 

προς τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. 

Και το λέω αυτό γιατί το υπουργείο αντί να προχωρήσει στην 

αναθεώρηση των σχεδιασμών με πρόταγμα την πρόληψη, τη 

διαλογή στη πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, 

στηρίζοντας παράλληλα το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης 

των απορριμμάτων, μέσω της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, 

δίνει βορά την ανακύκλωση στην ιδιωτικοποίηση.  

Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με μια άκρως επικίνδυνη, για την 

ορθολογική διαχείριση, των απορριμμάτων πρωτοβουλία της 

κυβέρνησης.  

Μια πρωτοβουλία που στοχεύει στο διαχωρισμό της 

ανακύκλωσης από τους ΠΕΣΔΑ, προκειμένου να πιάσει, στα 

χαρτιά βέβαια, τους στόχους, διατηρώντας παράλληλα στο 

απυρόβλητο τους σχεδιασμούς για τα φαραωνικά έργα 

επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων με ΣΔΙΤ.  

 

Η ίδια πάντα στόχευση. Μέσω μιας παρελκυστικής τακτικής.  

Με τους ίδιους πάντα χαμένους. Τους πολίτες και το περιβάλλον. 

 

Και βέβαια το δημόσιο. Και ειδικά τις Περιφέρειες, τις οποίες θέλει 

να θέσει εκτός της αναθεώρησης των ΠΕΣΔΑ, καθιστώντας τες 

ιμάντες μεταβίβασης της κυβερνητικής πολιτικής σε βάρος των 

πολιτών και του περιβάλλοντος.  

Την ίδια στιγμή, με το νομοσχέδιο αυτό, η κυβέρνηση αφαιρεί και 

άλλους πόρους από την ΤΑ, καθώς της αφαιρεί το όποιο 

κερδοφόρο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων, δηλαδή 

την ανακύκλωση, και το προσφέρει σε διαφόρους ενδιάμεσους, 
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ιδιώτες, οι οποίοι βρίσκουν πλέον δρόμο εισόδου στον τομέα της 

ανακύκλωσης.  

Παράλληλα εισάγει ευρύ καθεστώς ανισοτιμίας στην αντιμετώπιση 

των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΣΕΔ). 

 

Στο σημείο αυτό να επιστήσω την προσοχή στις αρμοδιότητες 

που δίνει το παρόν νομοσχέδιο στο ΔΣ και στον Γενικό 

Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 

(Ε.Ο.ΑΝ), τον οποίο μετατρέπει σε… υπερόργανο.  

Και τούτο γιατί πλέον αυτός αποκτά την εξουσία να καθορίζει με 

υποκειμενικούς όρους πολιτικές αντιμετώπισης των Συστημάτων 

Εναλλακτικής διαχείρισης (ανακύκλωσης). 

Να σημειωθεί εδώ ότι, αποκαλυπτικό των πραγματικών 

προθέσεων του ΥΠΕΚΑ, είναι το γεγονός ότι στο σχέδιο νόμου δεν 

γίνεται καμία αναφορά για έλεγχο στις μονάδες που 

συνεργάζονται τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(ΣΕΔ), τα Κέντρα Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ). Ας 

μην ξεχνάμε ότι εξαιτίας της ανεξέλεγκτης λειτουργίας των ΚΔΑΥ, 

εισέρχονται στη Φυλή ακόμη και βιομηχανικά απόβλητα που 

χρεώνονται στους Δήμους…  

Πέραν αυτών, να επισημάνω ότι είναι αβάσιμα τα επιχειρήματα της 

αιτιολογικής έκθεσης του νομοσχεδίου περί αιρεσιμότητας στη νέα 

προγραμματική περίοδο για την πολιτική συνοχής 2014-2020, διότι 

η προσεκτική ανάγνωση της θεματικής αιρεσιμότητας 6.2 

αναφέρεται σε «βιώσιμες επενδύσεις» και «επίτευξη των στόχων». 

Η επιλογή των πολλαπλών κάδων και ρευμάτων πέρα από 

αλαλούμ θίγει και τους δύο στόχους της αιρεσιμότητας. 
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Κυρίες και κύριοι 

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω ειδική αναφορά στο άρθρο 

17 το νομοσχεδίου, και τούτο παρά κάποιες προφορικές 

τοποθετήσεις του κ. υπουργού.  

 

Το άρθρο αυτό, όπως ήδη έχουμε υπογραμμίσει, συνιστά 

απόπειρα της κυβέρνησης να κηδεμονεύσει την αναθεώρηση 

των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων. 

Στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, δίνεται επίσης η 

δυνατότητα παράκαμψης από το υπουργείο των Περιφερειών και 

των περιφερειακών φορέων διαχείρισης (όπως είναι ο ΕΔΣΝΑ), με 

την κατάρτιση με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ειδικού σχεδίου 

δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας 

Περιφέρειας, ή μέρους αυτής, εφόσον συντρέχουν «λόγοι 

επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, σε περιπτώσεις υποθέσεων 

καταγγελίας παραβίασης νομοθεσίας τη ΕΕ για τα απόβλητα που 

εκδικάζονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει 

των διαδικασιών του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

 

Είναι φανερή η αγωνία της κυβέρνησης και του ΥΠΕΚΑ να 

κηδεμονεύσουν τους ΠΕΣΔΑ, που θα αλλάξουν, αλλά και τις 

πολιτικές των Φορέων Διαχείρισης. 

 

Με λίγα λόγια το άρθρο 17 είναι το αποκορύφωμα της προσβολής 

της αυτονομίας, της αυτοτέλειας αλλά και της αρμοδιότητας των 

ΟΤΑ στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 
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Κυρίες και κύριοι,  

 

Παρά τα κάποια θετικά ψήγματα, όπως για παράδειγμα την 

πρόβλεψη για την θαλάσσια μεταφορά απορριμμάτων που 

απασχολεί τα μικρά νησιά, πρόκειται για ένα άκρως αρνητικό 

νομοσχέδιο.  

 

Ζητάμε λοιπόν από το Περιφερειακό Συμβούλιο: 

 

 να καταγγέλλει το νομοσχέδιο ως απαξιωτικό της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης,  

 ως νομοσχέδιο που πλήττει την αυτοτέλεια των ΟΤΑ,  

 και να ζητήσει από το ΥΠΕΚΑ την απόσυρσή του. 

 
 


