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Κπξίεο θαη θχξηνη, 

Να ζαο επραξηζηήζσ θη εθ κέξνπο ηεο Πεξηθεξεηάξρε 

Αηηηθήο, πνπ ιφγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ δελ δχλαηαη λα 

πάξεη κέξνο ζηελ ζεκεξηλή ζπλάληεζε. Να ζαο επραξηζηήζσ 

ινηπφλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζεκεξηλήο ζπλάληεζεο πνπ 

απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ δπζθνιηψλ, ζην ζπληνληζκφ θαη ηε 

δξνκνιφγεζε κηαο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ δξάζεσλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ θαη πιένλ εζληθνχ 

δηθαίνπ ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ.  

 

Καλνληθά, ζήκεξα εδψ δελ ζα έπξεπε λα ζπδεηάκε γηα ηε λέα 

θηινζνθία ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ αιιά γηα ηελ 

ηειεηνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα βαζηδφηαλ ζηηο 

ζχγρξνλεο αξρέο δηαρείξηζήο ηνπο, κε ηξφπν θηιηθφ πξνο 

ηνλ πνιίηε θαη ην πεξηβάιινλ. Ωζηφζν ιάζνο πνιηηηθέο, 

εκκνλέο ζε παξσρεκέλεο κεζφδνπο θαη θνληφθζαικεο 

ζηξαηεγηθέο, έρνπλ θέξεη ζε νξηαθή θαηάζηαζε ην θξίζηκν 

φζν θαη πνιχπιεπξν απηφ ζέκα ζηελ Αηηηθή. 

Με κία θξάζε: ε ηζρχνπζα θαηάζηαζε ζηελ Αηηηθή δελ είλαη 

πιένλ αλεθηή. Είλαη απαξάδεθηε γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, 

δεκφζηαο πγείαο, πεξηβαιινληηθνχο.  

Είλαη απαξάδεθηε γηαηί αληηβαίλεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

θνηλνηηθήο θαη εζληθήο, πιένλ απφ ην λφκν 4042 ηνπ 2012, 

λνκνζεζίαο. Δελ πινπνηεί απνηειεζκαηηθά ηε ρσξηζηή 

ζπιινγή, κε απνηέιεζκα λα κελ απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε 

ησλ νηθηαθψλ κε επηθίλδπλα απφβιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

ζπιινγή κε ζπκβαηψλ ξνψλ απνβιήησλ.  

πληεξείηαη έηζη ην ζεκεξηλφ απνηπρεκέλν, γηα ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, κνληέιν δηαρείξηζεο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ κε 

ηειηθφ απνδέθηε ηελ ΟΕΔΑ Φπιήο, πνπ δέρεηαη θαζεκεξηλά 

6.000 ηφλνπο απνξξηκκάησλ, 2 εθαηνκκχξηα εηεζίσο. Έλα 
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κνληέιν ην νπνίν ζπλνπηηθά θαη κε νμπδέξθεηα πεξηέγξαςε ε 

Έθζεζε ηεο Επηηξνπήο Αλαθνξψλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014: 

έλα «κλεκείν πεξηβαιινληηθνχ ράνπο, αξξψζηηαο θαη 

αλζξψπηλνπ πφλνπ». Είλαη ην πεπεξαζκέλν, θαζφια 

απνηπρεκέλν κνληέιν ηεο καδηθήο ηαθήο ζχκκεηθησλ 

απνξξηκκάησλ, κε ην ηεξάζηην νηθνλνκηθφ, πγεηνλνκηθφ, 

πεξηβαιινληηθφ θφζηνο.  

Δελ ζα εηζέιζσ εδψ ζην «πσο» θαη ην «γηαηί» ηεο 

δηαηψληζεο ελφο ηφζν θαλεξά απνηπρεκέλνπ θαη αδηέμνδνπ 

κνληέινπ.  

Μία θξάζε κφλν: νη ζεκεξηλνί επηθξηηέο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο, είλαη εθείλνη πνπ νδήγεζαλ ηα πξάγκαηα ζηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε, δξνκνινγψληαο έσιεο ιχζεηο πνπ δελ ζα 

απνζπνχζαλ ηελ θνηλνηηθή έγθξηζε θαζψο ζηεξίδνληαλ ζε 

κεγάιεο εγγπεκέλεο πνζφηεηεο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ, 

επηβάιινληαο έηζη ηε δηαηψληζε ηνπ ζεκεξηλνχ status quo 

θαζψο δελ είραλ δξνκνινγήζεη θαλελφο είδνπο ελαιιαθηηθή 

ιχζε. 

 

Απηά φκσο αλήθνπλ ζην παξειζφλ. 

 

Η λέα Πεξηθεξεηαθή Αξρή Αηηηθήο, είλαη απνθαζηζκέλε λα 

εθαξκφζεη έλα λέν κνληέιν δηαρείξηζεο, βαζηζκέλν ζηελ 

εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αμφλσλ ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, 

φπσο απηνί δηαηππψλνληαη απφ ηελ νδεγία – πιαίζην 

2008/98/ΕΚ γηα ηα απφβιεηα, ηελ νδεγία 1999/31/ΕΚ γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή ηαθή, ηελ νδεγία 94/62/ΕΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο 

θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο.  

Έλα κνληέιν εληαγκέλν ζην πιαίζην κηαο αλαπηπμηαθήο 

ζηξαηεγηθήο, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία, κε 

ζεβαζκφ ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

ην πιαίζην απηφ έρεη μεθηλήζεη λα δξνκνινγεί ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα 
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έλα λέν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, κε έκθαζε 

ζηελ πξφιεςε, ζηε ρσξηζηή ζπιινγή ζηελ πεγή, ζηελ 

αλαθχθισζε, ηελ θνκπνζηνπνίεζε, ηελ επαλάρξεζε. ηελ βάζε 

ησλ αξρψλ ηεο απνθέληξσζεο, ηεο κηθξήο θιίκαθαο, ηεο 

θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, κε γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ.  

Έλα ζχζηεκα δειαδή βηψζηκν θαη δίθαην νηθνλνκηθά θαη 

νηθνινγηθά, κε δεκφζην έιεγρν, ην νπνίν ζα απνηειέζεη 

ηζρπξφ ραξηί αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο, ζε 

κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε πεξίνδν γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία.  

ε απηή ηελ πξνζπάζεηά ηεο, ε λέα Πεξηθεξεηαθή Αξρή 

νθείιεη - θαη έρεη ήδε αξρίζεη - λα επηδνζεί ζε έλαλ 

αγψλα δξφκνπ.  

Έλαλ αγψλα δξφκνπ ζε πνιιά επίπεδα: λνκνζεηηθφ, 

νηθνλνκηθφ (ζε ζρέζε κε ηελ επξσπατθή ζπγρξεκαηνδφηεζε), 

θνηλσληθφ, κε ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο ηεο λννηξνπίαο θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

Ήδε έρνπκε μεθηλήζεη ηα πξψηα καο βήκαηα.  

 

Βήμα πρώηο: έρνπκε ήδε δξνκνινγήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα 

λα αλαζεσξήζνπκε ηνλ ΠΕΔΑ – θάηη πνπ επηβάιιεηαη εθ ηνπ 

λφκνπ (ΚΤΑ 50910/2727/2003), έπξεπε λα έρεη γίλεη εδψ θαη 

ρξφληα θαη πνπ ε πινπνίεζή ηνπ απνηειεί θξίζηκε 

πξνηεξαηφηεηα. Μηα πξνηεξαηφηεηα πνπ βεβαίσο ιακβάλεη 

ππφςε ηεο φηη ε αλαζεψξεζε απνηειεί αηξεζηκφηεηα ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ΠΕΠ Αηηηθήο 2014-2020 κε πξνζεζκία 

εθπιήξσζεο ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2015. Μηα δηαδηθαζία κέζα 

απφ δεκφζηα, επξεία δηαβνχιεπζε κε ην ζχλνιν ησλ δήκσλ 

ηεο Αηηηθήο, ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο, ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα, ηελ ΠΟΕ-ΟΣΑ, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο. 

Βήμα δεύηερο: έρνπκε ήδε θάλεη πξάμε, λα αθπξψζνπκε ηνπο 

ππφ εμέιημε ζρεδηαζκνχο επεμεξγαζίαο κεγάισλ πνζνηήησλ 

ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ απφ ηεξάζηηεο κνλάδεο, κε ΔΙΣ. Η 

ΕΕ ηνπ ΕΔΝΑ, κε ηελ απφθαζή ηεο ζηηο 29 Δεθεκβξίνπ 14, 
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αθχξσζε ηηο ηέζζεξηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Επεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ 

ζηηο Οινθιεξσκέλεο Εγθαηαζηάζεηο Δηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 

ηεο Αηηηθήο κε ΔΙΣ. Επξφθεηην γηα έλαλ ζρεδηαζκφ πνπ 

εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία 

θαζψο ππεξεηνχζε απνιχησο ηνλ ηζρχνληα, απνηπρεκέλν 

Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ. Σνλ ηζρχνληα δειαδή ΠΕΔΑ, ν 

νπνίνο ζπληεξεί ηε δηαρείξηζε ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ θαη 

επηβάιιεη ηελ ΟΕΔΑ Δπηηθήο Αηηηθήο σο εζαεί θχξην 

ππνδνρέα ηνπ 85% ησλ παξαγνκέλσλ απνβιήησλ. Η απφθαζή καο 

απηή ζπληζηά επηζηξνθή ζηε λνκηκφηεηα θαη παξάιιεια 

δηθαίσζε ησλ αγψλσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ησλ θνηλσληθψλ 

θηλεκάησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ΟΣΑ. Δηθαίσζε εληέιεη 

φισλ εθείλσλ, θαη λνκίδσ φηη φινη εδψ ζπκθσλνχκε ζε απηφ, 

πνπ ζεσξνχλ φηη ε επεμεξγαζία ησλ ζχκκεηθησλ αζηηθψλ 

απνξξηκκάησλ δελ κπνξεί λα είλαη ζήκεξα κνλφδξνκνο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαζψο αλαηξεί θάζε 

ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε. 

 

Βήμα ηρίηο, αθνξά ζηελ εηζαγσγή ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ 

Δηαρείξηζεο. Ο λένο ζρεδηαζκφο πνπ πξνσζνχκε, φπσο έρεη 

επηζεκάλεη ζηελ επηζηνιή ηεο, ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2014, πξνο 

φινπο ηνπο δεκάξρνπο θαη ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα ηεο 

Αηηηθήο, ε Πεξηθεξεηάξρεο, Ρέλα Δνχξνπ, δίλεη ηδηαίηεξν 

βάξνο ζηελ αξρή ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο εγγχηεηαο. ηελ 

επηζηνιή ηνληδφηαλ ραξαθηεξηζηηθά: «Ήιζε ε ψξα, ηεο 

ζπλδπαζκέλεο δξάζεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Δήκσλ ζηε 

βάζε ηεο ζηαζεξήο καο ζέζεο πσο ζηελ θιίκαθα ηεο 

ηεξάξρεζεο ηεο δηαρείξηζεο, δειαδή ηεο πξφιεςεο, ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο αλαθχθισζεο, ηεο άιινπ είδνπο 

αλάθηεζεο, ηεο δηάζεζεο, ηελ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα έρνπλ 

ηα πξψηα ζηάδηα». Αθνινχζσο ζηελ επηζηνιή ππνγξακκηδφηαλ 

ε αλάγθε άκεζεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ΟΣΑ ζηελ θαηάξηηζε 
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ηνπηθψλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θνκβηθήο 

ζεκαζία ζεζκφ ζην πιαίζην ηνπ λένπ κνληέινπ δηαρείξηζεο. 

Έλα λέν, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ζεζκφ, πνπ 

αληηκεησπίδεη κε λέν ηξφπν ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ κε ηε δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ, ζην πλεχκα ηνπ 

θνηλνηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Η πξνψζεζε απηνχ ηνπ 

ζεζκνχ έρεη λα θάλεη κε ηε βαζηά καο πεπνίζεζε φηη ν 

ξφινο ησλ δήκσλ, ζην πιαίζην ηνπ λένπ κνληέινπ 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, πξέπεη λα είλαη αηζζεηά 

αλαβαζκηζκέλνο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Πην ζεκαληηθφ θαη 

πην ζχλζεηνο. Να κελ πεξηνξίδεηαη δειαδή ζηε ζεκεξηλή 

πεπαηεκέλε, ηεο απνθνκηδήο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ 

ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ ζηε Φπιή θαη κπιε θάδσλ ζηα ΚΔΑΤ 

ηεο ΕΕΑΑ, αιιά λα είλαη πην ελεξγεηηθφο, ππεξεηψληαο ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ελφο ζχγρξνλνπ θαη θηιηθνχ ζην πεξηβάιινλ 

ελαιιαθηηθνχ κνληέινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξφιεςε, ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ αλαθχθισζε, ηελ θνκπνζηνπνίεζε, 

θιπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κεηψζνπκε ηελ πνζφηεηα ησλ ΑΑ 

πνπ ζα θαηεπζχλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πεξηθεξεηαθνχ ή 

θαη εζληθνχ επηπέδνπ γηα επεμεξγαζία ή ηειηθή δηάζεζε. Εμ 

νπ θαη ε πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλνπκε ζηε ζχληαμε ησλ 

Σνπηθψλ ρεδίσλ Δηαρείξηζεο πνπ ζα εληαρζνχλ θαη 

νπζηαζηηθά ζα είλαη κέξνο ηνπ λένπ, αλαζεσξεκέλνπ ΠΕΔΑ.  

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζα ζηαζεί 

αξσγφο ζηε ζχληαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

Έηζη, ζηελ θαηεχζπλζε απηή, νη ππεξεζίεο ηνπ ΕΔΝΑ, ηνπ 

θνξέα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, 

βξίζθνληαη ζηελ ηειηθή θάζε θαηάξηηζεο ηνπ Οδεγνχ 

χληαμεο ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Δηαρείξηζεο γηα ηνπο δήκνπο 

ηεο Αηηηθήο. 

 

Βήμα ηέηαρηο: αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΔΑ Ύδξαο. Σν 

Ννέκβξην ηνπ 2014, ν ΕΔΝΑ, χζηεξα απφ ηελ Απφθαζε 

6540/3-10-14 ηεο Πεξηθεξεηάξρε θαη Πξνέδξνπ ηνπ 
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πλδέζκνπ, εθπφλεζε Μειέηε θνπηκφηεηαο γηα ηα Έξγα 

Απνθαηάζηαζεο ηνπ ΥΑΔΑ θαη Δηαρείξηζεο ησλ Απνξξηκκάησλ 

ηνπ λεζηνχ. Μηα άξηηα, επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά, 

κειέηε ζηήξημεο ηνπ ηνπηθνχ δήκνπ, ε νπνία πξφθεηηαη λα 

πινπνηεζεί άκεζα θαη πνπ εληάζζεηαη ζηελ απνθεληξσκέλε, 

κηθξήο θιίκαθαο, θηιηθήο πξνο ηνλ πνιίηε θαη ην 

πεξηβάιινλ πξνζέγγηζήο καο. 

 

Απηά ηα βήκαηα πνπ πεξηέγξαςα, έγηλαλ κέζα ζε κφιηο έμη 

κήλεο θαη κε δεδνκέλε ηελ θαζπζηέξεζε ζηε ζπγθξφηεζε ηεο 

Δηνίθεζεο ηνπ ΕΔΝΑ, ιφγσ ησλ αξραηξεζηψλ ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ, είλαη κφλνλ ε αξρή. 

Έπνληαη θαη άιια βήκαηα, απνθάζεηο, δξάζεηο, άκεζα.  

Η βνήζεηα πξνο ηνπο δήκνπο ζα ζπλερηζηεί κε ηελ 

νξγαλσκέλε, ζπζηεκαηηθή επαθή ησλ δήκσλ κε ηηο ππεξεζίεο 

θαη ηελ δηνίθεζε ηνπ ζπλδέζκνπ, γηα ηελ αληαιιαγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ηελ ελεκέξσζε, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ, 

αιιά θαη ησλ κηθξψλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ησλ ΟΣΑ. Με 

ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε ελφο άξηηα νξγαλσκέλνπ κεραληζκνχ 

ππνζηήξημεο ησλ ΟΣΑ γηα ηελ ζχληαμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

ηνπηθψλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο.  

Καη παξάιιεια, φπσο ήδε επεζήκαλα, «ηξέρνπκε» ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ΠΕΔΑ. 

 

 

Κπξίεο θαη θχξηνη  

γλσξίδνπκε φινη φζνη έρνπκε αληηκεησπίζεη θαη 

αληηκεησπίδνπκε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, 

φηη πνιιά θξίλνληαη απφ ηε ελεκέξσζε, ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. Υσξίο ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη αθφκε θαη νη 

ηειεηφηεξνη ζρεδηαζκνί, ζα παξακείλνπλ επί ράξηνπ θαη δελ 

ζα γίλνπλ πνηέ πξάμε.  

Ο ξφινο ησλ πνιηηψλ είλαη ινηπφλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. 
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Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο, ε 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ν ΕΔΝΑ δηνξγαλψζακε απφ ηηο 12 σο 

ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ αλνηθηφ, δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα ηε 

«Βιϊζιμη, οικολογική, οικονομική διασείπιζη ηυν 

αποππιμμάηυν ζηην Αηηική», ζην νπνίν θαηαηέζεθαλ θαη 

αθνχζηεθαλ φιεο νη απφςεηο, φιεο νη πξνηάζεηο, απφ ηελ 

πιεπξά δήκσλ, επηζηεκνληθψλ θνξέσλ, επαγγεικαηηψλ ηνπ 

ρψξνπ, ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξαηάμεσλ, πνιηηψλ.  

Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ παξνπζηάζηεθαλ πεξηιεπηηθά 

θαηά ηελ ηειεπηαία δεκφζηα ζπλεδξία ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ. 

 

Επηηξέςηε κνπ λα ηα παξαζέζσ πεξηιεπηηθά: 

 

1. Καζίζηαηαη πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε πινπνίεζεο ηνπ 

λένπ, δίθαηνπ θαη βηψζηκνπ νηθνινγηθά θαη νηθνλνκηθά 

κνληέινπ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή. 

Μηαο απνθεληξσκέλεο, κε δεκφζην ραξαθηήξα, 

δηαρείξηζεο ελαξκνληζκέλεο κε ηελ επξσπατθή θαη 

εζληθή λνκνζεζία. Μηα λέα δηαρείξηζε κε έκθαζε ζηελ 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο «αλάζηξνθεο ππξακίδαο», δειαδή ζηελ 

εγθαζίδξπζε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ πξφιεςεο, 

ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ απνβιήησλ κέζσ ηεο 

δηαινγήο ζηελ πεγή, επαλαρξεζηκνπνίεζεο / 

αλαθχθισζεο.  

2. Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ εθαξκνγή ησλ Σνπηθψλ 

ρεδίσλ Απνθεληξσκέλεο Δηαρείξηζεο ησλ Δήκσλ. 

Παξάιιεια είλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε, κε αλνηθηέο, 

ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 

κε ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ θνξέσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

αξρψλ ηνπ λένπ κνληέινπ δηαρείξηζεο.  
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3. ην πλέδξην παξνπζηάζηεθε εθηελψο ε δηεζλήο 

εκπεηξία, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο 

επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε 

γηα ζαθή ζηφρεπζε ηνπ λένπ ζρεδηαζκνχ κε επίθεληξν 

ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

4. Η δηαξθήο δηαβνχιεπζε ζε ζπλεξγαζία κε ηε λέα 

θπβέξλεζε, ηελ Επξσπατθή Έλσζε, ηνπο Δήκνπο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηνλ ΕΔΝΑ, 

ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα απνηειεί ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λένπ κνληέινπ.  

5. ην πιαίζην απηφ επηβάιιεηαη ε άκεζε πξνψζεζε ηεο 

αλαζεψξεζεο ηνπ ΠΕΔΑ (φπσο νξίδεη θαη ν 4042/12), 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη απνηειεί 

αηξεζηκφηεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΠΕΠ Αηηηθήο 2014-2020 

κε πξνζεζκία εθπιήξσζεο ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2015.  

6. Σν λέν κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ηεο κεγαιχηεξεο Πεξηθέξεηαο ηεο 

ρψξαο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πξφηππν γηα ηηο 

ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο. 

 

Κπξίεο θαη θχξηνη, 

 

Όλα ηα παπαπάνυ ςλοποιοωνηαι μέζα ζε ένα πιεζηικψ σπονικψ 

πλαίζιο ηο οποίο δημιοςπγείηαι αθενψρ απψ ηην ανάγκη 

οπιζηικήρ παωζηρ λειηοςπγίαρ ηος ΥΤΣΑ Φςλήρ και ανάζσεζηρ 

ηυν επεπσψμενυν πποζηίμυν και αθεηέπος απψ ηην ανάγκη 

αξιοποίηζηρ ηυν πψπυν ηυν Δςπυπαφκϊν Γιαπθπυηικϊν και 

Δπενδςηικϊν Σαμείυν ηηρ πεπιψδος 2014-2020, η ςλοποίηζη 

ηυν οποίυν έσει ήδη ξεκινήζει! Οι διαθέζιμοι πψποι για 

έπγα διασείπιζηρ αποππιμμάηυν πποέπσονηαι αθενψρ απψ ηο 

Δςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ μέζυ ηος ΠΔΠ 
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Αηηικήρ και αθεηέπος απψ ηο Σαμείο ςνοσήρ μέζυ ηος 

Δπισειπηζιακοω Ππογπάμμαηορ «Τποδομέρ Μεηαθοπϊν, 

ΠΔΡιβάλλον και Αειθψπορ Ανάπηςξη» (ΤΜΠΕΡΑΑ). Η αξιοποίηζη 

υζηψζο ηυν πψπυν ηυν δωο αςηϊν ππογπαμμάηυν ηελεί ςπψ 

οπιζμένοςρ πεπιοπιζμοωρ: 

Α) Η έναπξη και ςλοποίηζη παπεμβάζευν ζηον θεμαηικψ ζηψσο 

6 (επενδςηική πποηεπαιψηηηα 6α) πποχποθέηει ηην ωπαπξη 

εγκεκπιμένος και αναθευπημένος ΠΔΓΑ ζωμθυνα με ηο πνεωμα 

και ηιρ καηεςθωνζειρ ηος Νψμος 4042/2012 (Οδηγία 

2008/99/ΔΚ) με πποθεζμία ολοκλήπυζηρ ψλυν ηυν διαδικαζιϊν 

ηην 30η επηεμβπίος 2015. Δίναι πποθανέρ ψηι μέσπι ηην 

κάλςτη ηηρ ζςγκεκπιμένηρ αιπεζιμψηηηαρ δεν είναι εθικηή η 

σπημαηοδψηηζη οποιονδήποηε παπεμβάζευν πλην ηυν λεγψμενυν 

"εμπποζθοβαπϊν". 

Β) Η σπημαηοδψηηζη έπγυν αποκαηάζηαζηρ ΥΑΓΑ δεν είναι 

επιλέξιμη καηά ηη διάπκεια ηηρ νέαρ ππογπαμμαηικήρ 

πεπιψδος 2014-2020. Οποιαδήποηε "οςπά" πποκωτει απψ ηα 

έπγα πος ήδη εκηελοωνηαι θα ππέπει να καλςθθεί απψ 

εθνικοωρ πψποςρ. 

Γ) Σέλορ, η αλλαγή ηηρ θιλοζοθίαρ και ηος ζσεδιαζμοω ηος 

νέος ΠΔΓΑ είναι πιθανψ να οδηγήζει ζε αναθεϊπηζη ή/και 

ανακαηανομή ηυν πψπυν μεηαξω ηος Πεπιθεπειακοω και ηος 

Σομεακοω Δπισειπηζιακοω Ππογπάμμαηορ. Αςηψ οθείλεηαι ζηο 

γεγονψρ ψηι ζωμθυνα με ηιρ καηεςθωνζειρ ηος νέος (ςπψ 

αναμψπθυζη) ΠΔΓΑ, οι κενηπικέρ ςποδομέρ διασείπιζηρ 

αποππιμμάηυν, οι οποίερ θα σπημαηοδοηηθοων απψ ηο ηομεακψ 

ππψγπαμμα, δεν θα είναι ηψζο μεγάληρ εμβέλειαρ (απψ 

πλεςπάρ δςναμικψηηηαρ και κψζηοςρ), ενϊ ανηίθεηα οι 

πεπιθεπειακέρ ςποδομέρ και οι παπεμβάζειρ ππψλητηρ –

επανασπηζιμοποίηζήρ – ανακωκλυζηρ αποβλήηυν οι οποίερ 

πποβλέπεηαι να σπημαηοδοηηθοων απψ ηο ΠΔΠ Αηηικήρ θα 

είναι ενιζσςμένερ. ημειϊνεηαι ψηι η καηανομή πψπυν και 
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δπάζευν μεηαξω ηομεακοω και πεπιθεπειακοω ππογπάμμαηορ 

είσε ζηηπισθεί ζηον παλαιψ ΠΔΓΑ, με αποηέλεζμα ηο 

μεγαλωηεπο μέπορ ηυν πψπυν για ηα έπγα διασείπιζηρ 

αποππιμμάηυν να είσαν καηανεμηθεί ζηο ΤΜΠΔΡΑΑ για ηην 

ςλοποίηζη ηυν 4 επγοζηαζίυν και ένα μικπψ μψνο μέπορ ζηο 

ΠΔΠ Αηηικήρ. 

 

 

 

Κπξίεο θαη θχξηνη, 

 

Γλσξίδνπκε θαιά φηη βξηζθφκαζηε ζηελ αξρή κίαο δχζθνιεο 

αιιά απαξαίηεηεο πνξείαο. Όπσο ήδε, ελ ηάρεη πεξηέγξαςα, 

έρνπκε μεθηλήζεη, βάδνληαο ηηο βάζεηο ηεο ελαιιαθηηθήο, 

απνθεληξσκέλεο, κε δεκφζην έιεγρν, νηθνλνκηθά θαη 

νηθνινγηθά δίθαηεο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο. Μηαο 

δηαρείξηζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ νξζνινγηθή πξνζέγγηζε θαη 

απνζθνπεί ζην απηνλφεην ζπκθέξνλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ, 

είηε ζην νηθνλνκηθφ είηε ζην επίπεδν ηεο δεκφζηαο πγείαο 

θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

ηελ πνξεία ηεο απηή ε Πεξηθέξεηα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε 

δχν κεγάια πξνβιήκαηα. Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε ηελ 

αλάγθε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο θαη ην δεχηεξν, απφξξνηα ηνπ πξψηνπ, κε ηελ 

αλάγθε δξαζηεξηνπνίεζεο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ 

πνιηηψλ, θνξέσλ, νξγαλψζεσλ ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

δηαρείξηζεο.  

Η δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο απνηειεί 

ηελ sine qua non πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ. Καη ηε δηαπίζησζε απηή αθνχζακε λα ηελ 

επαλαιακβάλνπλ επαλεηιεκκέλσο πνιινί, μέλνη ζχλεδξνη ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ καο. ηεξηδφκελνη ινηπφλ θαη ζηε 
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δηεζλή εκπεηξία, εζηηάδνπκε ην δηθφ καο ζρέδην ζηα ηξία 

έςηινλ: ελεκέξσζε, ελεξγνπνίεζε, εγξήγνξζε.  

Ενημέρωζη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αιιαγήο 

λννηξνπίαο θαη ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

Ενεργοποίηζη πξνθεηκέλνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο 

αξρέο, ηνπο δήκνπο θαη ηνπηθνχο θνξείο, λα 

κεγηζηνπνηεζνχλ νη αηνκηθέο δξάζεηο, 

Καη, ηέινο αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ, εγξήγνξζε. 

Εγρήγορζη πξνθεηκέλνπ ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο λα έρεη 

δηάξθεηα.  

ε φιεο ηηο θάζεηο ε ζπλεξγαζία Πεξηθέξεηαο θαη Δήκσλ 

ηφζν ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο πξφιεςεο, δηαινγήο ζηελ πεγήο, 

αλαθχθισζεο φζν θαη ζηα ηειηθά, είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα εκπεδσζεί ζηελ θνηλή γλψκε ε 

ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη ε ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζή 

ηνπ. 

Καζνξηζηηθήο επίζεο ζεκαζίαο είλαη θαη ε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ θαη θαηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηελ 

παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν 

δήκνπ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα δηαζπλδεδεκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ γηα φινπο ηνπο ΟΣΑ, ηνλ ΕΔΝΑ θαη ηελ 

Πεξηθέξεηα.   

 

ε φια απηά ηα ζέκαηα έρνπκε αλνηθηφ κπαιφ θαη αλνηθηά 

απηηά γηα φιεο ηηο θαιέο πξαθηηθέο, φιεο ηηο πξνηάζεηο 

γηα βέιηηζηεο κεζφδνπο πινπνίεζεο ηνπ λένπ κνληέινπ 

δηαρείξηζεο.  

Έλα κνληέιν πνπ έρεη ήδε αξρίζεη λα ηίζεηαη ζε εθαξκνγή 

ζηαδηαθά, κε ηα πξνζεθηηθά βήκαηα πνπ ζαο πεξηέγξαςα, 

βάδνληαο ηηο απαξαίηεηεο βάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

αξρψλ ηεο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο ΔζΠ, ηεο 

αλαθχθισζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ, ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνζηαζίαο δεκφζηαο πγείαο 
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θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δεδνκέλν ησλ 

γξήγνξσλ ξπζκψλ θνξεζκνχ ηνπ ΥΤΣΑ Φπιήο.  

 

Έρνπκε ήδε εηζέιζεη ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ζηαδηαθήο 

πινπνίεζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, 

κέζα απφ ηελ ηήξεζε επαίζζεησλ ηζνξξνπηψλ θαη αλαγθαίσλ 

αιιαγψλ, κε γλψκνλα πάληα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ζε ηξία επίπεδα: νηθνλνκηθφ, πγεηνλνκηθφ, 

πεξηβαιινληηθφ. Καη ηνχην κέζα απφ αλνηθηέο, ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, κε πιήξε δηαθάλεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζηξαηεγηθή ησλ ηξηψλ 

έςηινλ, γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. 

 

ην πιαίζην ζεσξνχκε ηε ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε σο κηα 

πξψηεο ηάμεσο αθεηεξία γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ζέηεη ε εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

Αηηηθήο, γηα εκβάζπλζε ησλ θνηλψλ δηεξγαζηψλ θαη 

αληαιιαγήο απφςεσλ κε ηηο Γεληθέο Δηεπζχλζεηο 

Πεξηβάιινληνο θαη Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο. 

Μηαο δηαδηθαζίαο πνπ θαηά ηε γλψκε καο απνηειεί κία win – 

win δηαδηθαζία – θαζψο σθειεί θαη ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ 

Επηηξνπή, ζην κέηξν θαη ζην βαζκφ πνπ ηέηνηεο ζπλαληήζεηο 

ζπκβάιινπλ ζηε δηάδνζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ζηελ παξνρή 

θαηάιιειεο θαζνδήγεζεο θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ 

ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, εκπινπηίδνληάο ην κε ηηο 

εκπεηξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

Αλαπηχζζεηαη δειαδή κηα δπλακηθή ζρέζε ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο εθαξκνγήο ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν 

εμειίζζεηαη θαη εκπινπηίδεηαη ζην κέηξν θαη ην βαζκφ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ απφ ηα θξάηε κέιε. ηελ θαηεχζπλζε απηή, 

γηα παξάδεηγκα, ιεηηνχξγεζαλ θαη ιεηηνπξγνχλ νη ζπζηάζεηο 

ηεο Εηδηθήο Έθζεζεο αξηζκφο 20 ηνπ Επξσπατθνχ Ειεγθηηθνχ 
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πλεδξίνπ ηνπ 2012, ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ππνδνκψλ δηαρείξηζεο ΑΑ απφ ηελ ΕΕ.  

ηελ θαηεχζπλζε απηή κε επνηθνδνκεηηθέο ζπλαληήζεηο ζαλ 

ηελ ζεκεξηλή αλνίγνπκε ην δξφκν ζπλεξγαζίαο γηα δξάζεηο 

θαη ιχζεηο ζην πιαίζην ελφο Οδηθνχ Υάξηε, κε ζηφρν λα 

κεηαηξέςνπκε γεληθά ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ ζε κέζν 

αλάπηπμεο ζην πιαίζην κίαο θπθιηθήο νηθνλνκίαο θαη εηδηθά 

ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Αηηηθήο, απφ 

πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα θαη πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο, ζε 

ηζρπξφ ραξηί αλάπηπμεο γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 

 

 


