ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΨΗΦΙΣΜΑ
11ης Πανελλήνιας Συνόδου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή η 11η Πανελλήνια
Σύνοδος των Φο.Δ.Σ.Α στις 29, 30 Ιουνίου, & 1 Ιουλίου 2017 στα Τρίκαλα.
Η 11η Σύνοδος των Φο.Δ.Σ.Α συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α,
και την Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας (ΠΑ.ΔΥ.Θ Α.Ε), με
την συμμετοχή της ΚΕΔΕ και του Ε.Ο.ΑΝ., ενώ τελούσε υπό την αιγίδα των
Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Στη Σύνοδο παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κος Σωκράτης Φάμελλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κος Βασίλης Λεβέντης,
ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κος Κωνσταντίνος Αγοραστός,
ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κος Γεώργιος Πατούλης, ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ κος Δημήτρης
Πολιτόπουλος, Βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, Αντιπεριφερειάρχες, Πρόεδροι
ΠΕΔ, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι & Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και στελέχη των
Φο.Δ.Σ.Α από όλη τη χώρα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του
ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των συστημάτων διαχείρισης καθώς και εκπρόσωποι μελετητικών
και κατασκευαστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων.
Το θέμα της Συνόδου «Η υλοποίηση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α)», αναπτύχθηκε από πολλούς εισηγητές.
Κεντρικά θέματα της Συνόδου αποτέλεσαν, το νέο σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση,
η υλοποίηση του νέου ΕΣΔΑ, των εγκεκριμένων ΠΕ.Σ.Δ.Α και οι χρηματοδοτήσεις
των έργων.
Τα συμπεράσματα της Συνόδου είναι τα παρακάτω :


Επανασύνταξη των τοπικών σχεδίων των Δήμων με ρεαλιστικούς στόχους &
κοστολογημένες δράσεις



Άμεσα άνοιγμα προσκλήσεων από τις ΕΥΔ των Περιφερειών (ΠΕΠ) για την
ένταξη έργων υποδομής και δράσεων διαλογής στην πηγή



Ενίσχυση των υποδομών για την ασφαλή διάθεση των στερεών αποβλήτων,
μέχρι την κατασκευή των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης, των περιοχών
που υποδέχονται απορρίμματα όμορων περιοχών με σκοπό το κλείσιμο των
ενεργών ΧΑΔΑ.



Ενεργός συμμετοχή των Δήμων & ΦοΔΣΑ στη διαχείριση των λοιπών
κατηγοριών αποβλήτων



Επιμονή στην έγκαιρη ανάλυση ποιοτικής σύστασης των απορριμμάτων ώστε
να διασφαλιστεί ο σωστός σχεδιασμός



Χρήσεις χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το τέλος ταφής και το πληρώνω όσο
πετάω.



Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τους ΦοΔΣΑ



Οι καλές πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη και να στηριχθούν



Δημιουργία Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στο καθ’
ύλη αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κος Σωκράτης Φάμελλος
ανακοίνωσε τα παρακάτω :


Την κατάθεση του νέου νόμου για την ανακύκλωση, στη Βουλή τις επόμενες
ημέρες



Την χρηματοδότηση επανασύνταξης των τοπικών σχεδίων των Δήμων



Τη χρηματοδότηση αποκατάστασης των εναπομεινάντων ΧΑΔΑ από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)



Το άνοιγμα προσκλήσεων για χρηματοδότηση μονάδων κομποστοποίησης &
πράσινων σημείων από το ΕΠΑνΕΚ



Τη χρηματοδότηση ωρίμανσης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
(πρόσκληση τεχνικής βοήθειας)



Τη χρηματοδότηση ωρίμανσης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στα
νησιά



Το άνοιγμα ειδικής πρόσκλησης για τα έργα της Αττικής



Την αξιοποίηση των εργαλείων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η ΕΕΤΑΑ

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την επίτευξη των στόχων ο κος Υπουργός
προανήγγειλε σειρά επισκέψεων σε κάθε Περιφέρεια, όπου σε συνεργασία με την
τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού, τους ΦοΔΣΑ και τις υπηρεσίες των Δήμων θα
καταρτιστούν επιχειρησιακά σχέδια και θα εξειδικευθούν οι επόμενες ενέργειες για την
άμεση δρομολόγηση των έργων και δράσεων επίτευξης των στόχων που θέτει το νέο
ΕΣΔΑ.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κος Βασίλης Λεβέντης τόνισε ότι θα πρέπει να
περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις, δηλαδή από τον σχεδιασμό, στην υλοποίηση των
έργων & δράσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Σημείωσε επίσης ότι θα στηρίξει κάθε προσπάθεια προώθησης και χρηματοδότησης
των έργων τόσο με παρεμβάσεις, όσο και με τη θετική του ψήφο στην Βουλή.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κος Γιώργος Πατούλης έδωσε έμφαση στα προβλήματα που
απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού και τους ΦοΔΣΑ στο ζήτημα της
διαχείρισης των απορριμμάτων και ζήτησε από την Πολιτεία τη στήριξη των Δήμων
τόσο σε πόρους όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.
Τα συμπεράσματα της 11ης Συνόδου να σταλούν σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία,
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, την ΚΕΔΕ, τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τα
ΜΜΕ.
Τρίκαλα 1η Ιουλίου 2017

