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Ο νέος εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων είναι σε διαδικασία 

διαβούλευσης από 6 έως 21 Αυγούστου 2020. 

Η αλήθεια είναι ότι η διαβούλευση για ένα τόσο σημαντικό θέμα στην καρδιά του 

καλοκαιριού και για τόσο λίγο χρονικό διάστημα δεν δημιουργεί και τις  

καλύτερες προϋποθέσεις για ένα σημαντικό διάλογο από παραγωγικούς και 

επιστημονικούς φορείς. Παρά ταύτα γίνεται προσπάθεια τόσο σε επίπεδο ΚΕΔΕ   

όσο και σε επίπεδο ΦοΔΣΑ για παράταση του συγκεκριμένου χρόνου και   

δυνατότητα εκτενέστερης διαβούλευσης.  

 

Σε γενικές γραμμές πάντως, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου χαρακτηρίζεται  από   

πολλά θετικά σημεία. Οι στόχοι για ταφή του 10% των απορριμμάτων μέχρι το 

2030, η παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους, η αποκατάσταση των 

χωματερών, η αύξηση της ανακύκλωσης και η ξεχωριστή συλλογή οργανικών 

αποβλήτων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των υποδομών, δίδουν τις 

κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε με τις Ευρωπαϊκές επιταγές. 

Η αύξηση της ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων με μονάδες   

παραγωγής  ενέργειας είναι ένα από  τα  καινούργια θέματα πού εισάγονται με   
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το παρόν νομοσχέδιο, καθώς και η επέκταση της διευρυμένης ευθύνης των   

παραγωγών σε νέες κατηγορίες προϊόντων (έπιπλα, στρώματα, απόβλητα 

φωτοβολταϊκών και ηλιακών πάρκων). 

 

Προϋπόθεση βέβαια για να υλοποιηθούν όλα αυτά και να επιτευχθούν οι στόχοι 

της κυκλικής οικονομίας, είναι η προτροπή για δημιουργία λιγότερων 

αποβλήτων, η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή, η προώθηση και 

επαναχρησιμοποίηση, η δημιουργία μιας εύρυθμης αγοράς δευτερογενών υλικών 

και η παραγωγή δευτερογενών καυσίμων από τα υπολείμματα ΜΕΑ.  

Για να διασφαλιστούν τα παραπάνω υιοθετούνται οι ακόλουθοι τρόποι: 

Πληρώνω όσο πετάω, η   διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών αποβλήτων στην 

αρχή του “ο ρυπαίνων πληρώνει”,  η  υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων των 

τουριστικών ροών και το σπουδαιότερο η συνεχής ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση.  

Στόχος και προσπάθεια όλων είναι να πείσουμε τους συνδημότες μας ότι όσο 

σύγχρονα και ολοκληρωμένα να είναι τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, η 

προσπάθεια όλων πρέπει να εστιάζεται στην παραγωγή λιγότερων 

απορριμμάτων. 

 

Ο σχεδιασμός για τέσσερα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας σε όλη την 

επικράτεια, δεν αφήνει περιθώρια για σκέψεις μετατροπής του εργοστασίου   

που πρόκειται  να κατασκευαστεί στη Σητεία, πρώτον γιατί δεν έχει προβλεφθεί 

στον αρχικό σχεδιασμό και δεύτερον γιατί η περιοχή δεν έχει πλησίον τις 

εγκαταστάσεις εκείνες που θα χρησιμοποιήσουν το υπόλειμμα SRF ως υλικό 

καύσης. Είναι αρκετά θετικό το γεγονός ότι ο σχεδιασμός δίνει την   

πρωτοβουλία στους ΦοΔΣΑ να επιλέγουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό 

σχεδιασμό, τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Η αναβάθμιση των 



ΦοΔΣΑ, η  συνεργασία με την περιφέρεια, και η τεχνική τους επάρκεια,  είναι   το   

ζητούμενο και δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στους δήμους, μιας και οι δήμοι είναι 

αυτοί που απαρτίζουν τους ΦοΔΣΑ, να δημιουργήσουν τις καλύτερες εκείνες 

συνθήκες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων του Εθνικού σχεδιασμού.  

 

Το ότι δημιουργείται ένα εργοστάσιο στο Δήμο μας λύνει το πρόβλημα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια, 

εξοικονομούνται χρήματα και χρόνος με τη χωροθέτηση στην περιοχή μας και   

δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μετάβαση στην κυκλική 

οικονομία, κάτι το οποίο είναι και το ζητούμενο για τις επόμενες δεκαετίες. 

 

Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και τους προβληματισμούς σας και θα 

είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση. 
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