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Αποφάσεις Έγκρισης ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας
 ΚΥΑ 47393/4273 ‘Κύρωση της απόφασης έγκρισης του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της
Περιφέρειας Θεσσαλίας’ (ΦΕΚ Β’ 3299/13.10.2016)
 ΚΥΑ 37040/22.07.2016 έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου
«Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
 129/11/27.07.2016 (ορθή επανάληψη 29.09.2016) Απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Θεσσαλίας (πρακτικό No 11/27.07.2016) με την οποία
εγκρίθηκε το ΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ: 7ΑΨΔ7ΛΡ-ΛΔΓ).

Η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έγινε
σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα και
το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, αλλά και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης (ΕΣΣΠΔΑ)
που εγκρίθηκαν με την ΠΥΣ 49/15-12-2015.
Ενσωματώνει μετά από αξιολόγηση τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) που έχουν εγκριθεί από τους Δήμους της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Αποτελεί σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των παραγομένων στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν.
4042/2012, προσδιορίζει δε τις γενικές κατευθύνσεις για τη
διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ και
υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα τα οποία προωθούν ιεραρχικά και
συνδυασμένα: α) την πρόληψη παραγωγής, β) την
επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) κάθε άλλου είδους
ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική
διάθεση των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Περιλαμβάνει επίσης Σχέδιο Πρόληψης για τη Δημιουργία
Αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
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Υφιστάμενες Υποδομές Διαχείρισης ΑΣΑ
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Υφιστάμενη κατάσταση στη Θεσσαλία
«πράσινη» περιφέρεια
Δεν υπάρχουν ενεργοί ΧΑΔΑ από την έναρξη της Π.Π. 2007-2013.
Λειτουργεί το σύστημα συλλογής –διαχείρισης (ΣΜΑ, ΧΥΤΑ κ.α.) από 3
ΦοΔΣΑ σε 3 διαχειριστικές ενότητες :
( 1 Λάρισας , 1 Μαγνησίας : Σύνδεσμοι, 1 Δυτικής Θεσσαλίας –Τρίκαλα
και Καρδίτσα : Α.Ε. ΟΤΑ)
Η επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ (έγκριση τελευταίας αναθεώρησης :
2006) , υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ελλείψει
λειτουργίας Περιφερειακού ΦοΔΣΑ.
Εκπονήθηκε «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» το 2012 με πλήρη διαβούλευση σε
επίπεδο περιφέρειας (χωροθέτηση, μέθοδοι κ.α.). Αποτέλεσε τη βάση
του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ.
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Θεσμικοί Στόχοι (1/2)
 Στόχος 50% κ.β. επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση επί των
παραγόμενων ΑΣΑ με προδιαλογή
 Στόχος 65% κ.β. έως το 2020 για την προετοιμασία για την
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών (χαρτί, μέταλλο,
πλαστικό, γυαλί)
 Στόχος Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
(χωριστή συλλογή σε 4 ρεύματα)
ενώ στις περιπτώσεις που θα επιλέγεται η χωριστή συλλογή για λιγότερα των τεσσάρων (4)
ρευμάτων, η σκοπιμότητα της επιλογής θα πρέπει να τεκμηριώνεται από άποψη
περιβαλλοντική, τεχνική και οικονομική

 Στόχοι για τα Απόβλητα Συσκευασίας
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Θεσμικοί Στόχοι (2/2)
 Στόχοι για τα Βιολογικά Απόβλητα
τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα
τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής
εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από
εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.

▫ Στόχος χωριστής συλλογής 5% κ.β. για το έτος 2015
▫ Στόχος χωριστής συλλογής 40% κ.β. για το έτος 2020

 Στόχοι για τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα
(ΒΑΑ)

Το 2020 η ταφή των ΒΑΑ να μειωθεί στο 35% κ.β. του 1995
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Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης
 Έχουν εκπονηθεί και αξιολογηθεί για το ΠΕΣΔΑ 24 +1 Τοπικά Σχέδια
από τους συνολικά 25 Δήμους, καλύπτοντας έτσι το σύνολο της
Περιφέρειας σε διάστημα 4μηνών.
 Συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός : 55.198.734 € μη
συμπεριλαμβανομένων υποδομών επεξεργασίας και ταφής
σύμμεικτων
 Είναι συμβατά με το νέο ΕΣΔΑ και συμβάλλουν στην επίτευξη των
στόχων χωριστής συλλογής και οι αποκεντρωμένες δράσεις
περιορίζονται στις δράσεις χωριστής συλλογής και όχι επεξεργασίας
και ταφής σύμμεικτων
 Απαιτούν σημαντική ενίσχυση σε προσωπικό μόνιμο καθώς και
εξοπλισμό αποκομιδής.
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Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών
Διαλογή στην Πηγή
 Συμμετοχή όλων των Δήμων της Περιφέρειας
σε σύστημα ΔσΠ αποβλήτων συσκευασιών
 Συλλογή σε 4 ρεύματα κυρίως
 Αξιοποίηση υφιστάμενων ΚΔΑΥ
 Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης Πολιτών και
άλλων ομάδων στόχων (σχολεία, επιχειρήσεις,
κλπ.).
 Οργάνωση Συστήματος ΔσΠ έντυπου
υλικού (σε συμφωνία με την εθνική πολιτική)
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Πράσινα Σημεία
 Ένα κεντρικό πράσινο σημείο ανά πρωτεύουσα Π.Ε.
 Τουλάχιστον ένα πράσινο σημείο ανά Δήμο
 Συμπληρωματικά μικρά πράσινα σημεία
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Πράσινα Σημεία
• Διάφορα είδη οικιακού εξοπλισμού: Έπιπλα,
μεταλλικά αντικείμενα, ρούχα, στρώματα,
χαλιά, παιδικά παιχνίδια, ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές, χαλασμένα ποδήλατα,
CD.
• Μικρά ειδικά απόβλητα, όπως ληγμένα
φάρμακα, χρώματα, χημικά, τηγανέλαια, κλπ.
• Πράσινα απόβλητα από πάρκα, κήπους,
κλαδέματα, γκαζόν.
• Απόβλητα από κατασκευές που παράγονται
εντός των νοικοκυριών από μικρές
ανακατασκευές (π.χ. σπασμένα πλακίδια, κλπ.)
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Πράσινα Σημεία
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων
Διαλογή στην Πηγή

 Προώθηση Οικιακής Κομποστοποίησης (μόνο για φυτικά)

 Οργάνωση συστήματος χωριστής διαχείρισης των αποβλήτων βρώσιμων
ελαίων και λιπών
 Οργάνωση Συστήματος ΔσΠ βιοαποβλήτων
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων
Ενδεικτικά, στα νοικοκυριά διανέμονται πόρτα - πόρτα:
Μικροί κάδοι κουζίνας 7-10 lt ή/και
Βιοδιασπώμενες & Κομποστοποιήσιμες σακούλες από άμυλο πατάτας ή χαρτί
(πιστοποιημένο υλικό κατά ΕΝ13432)
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων (πόρτα πόρτα)
Κάδος 120-240lt

Κάδος κουζίνας

Κάδος 35-50lt
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων (κεντρικοί κάδοι)
Κάδος κουζίνας
7-10lt

Κάδος κουζίνας
50-60 lt

Κεντρικοί Καδοι
120-1.100 lt
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων
 Λογότυπο
 Γραμμή επικοινωνίας
 Ιστοσελίδα & facebook
 Φυλλάδιο
 Περίπτερο ενημέρωσης
 Σχολικές εκδηλώσεις
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων (www.biowaste.gr)
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Μονάδες Επεξεργασίας

Π.Ε. Τρικάλων Καρδίτσας
Π.Ε. Λάρισας
Π.Ε. Μαγνησίας
ΣΥΝΟΛΟ

Δυναμικότητα
ΜΕΑ (tn)
(σύμμεικτα)
45.453
61.479
50.592
157.524

Δυναμικότητα ΜΕΑ (tn)
(βιοαπόβλητα)
13.752
12.600
13.956
40.308

 Χωροθέτηση στους υφιστάμενους ΧΥΤ
 Μονάδες κομποστοποίησης ως υποτμήμα ΜΕΑ
 Επιπρόσθετα αποκεντρωμένες μονάδες κομποστοποίησης σύμφωνα
με τα τοπικά σχέδια διαχείρισης
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1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)
- Λοιπές υποδομές/έργα
Ασφαλής Διάθεση
Ολοκλήρωση έργων αποκατάστασης Χ.Υ.Τ.Α. – Δράσεις για την αποφυγή
δημιουργίας νέων ΧΑΔΑ
Εκσυγχρονισμός, αξιοποίηση και ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των Χ.Υ.Τ.Α.
της Περιφέρειας
Συλλογή - Μεταφορά
Επανεξέταση του δικτύου ΣΜΑ για τη μεταφορά των σύμμεικτων ΑΣΑ στις ΜΕΑ
Εκσυγχρονισμός στόλου
Παρακολούθηση
Δημιουργία μηχανισμού καταγραφής υλοποίησης ΠΕΣΔΑ
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Συνολικός Προϋπολογισμός
για ΑΣΑ
Δράσεις ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας

Δίκτυο πράσινων σημείων
Δίκτυο ΔσΠ έντυπου χαρτιού
Προώθηση Οικιακής Κομποστοποίησης
Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων
Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων
Σύστημα συλλογής ογκωδών (αξιοποίηση υποδομών
πράσινων σημείων & προμήθεια εξοπλισμού)
Κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας
Αποβλήτων
Δράσεις Ευαισθητοποίησης Πολιτών και άλλων ομάδων
στόχων (σχολεία, επιχειρήσεις, κλπ.)
Έργα επέκτασης Χ.Υ.Τ.Α., εκσυγχρονισμού, εργασίες
αποκατάστασης (όπου απαιτείται) και ορθή περιβαλλοντική
διαχείριση των Χ.Υ.Τ.Α. της Περιφέρειας
Δίκτυο ΣΜΑ
Εκσυγχρονισμός στόλου
ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΦΑΣΗ (έως 2019)

Β’ ΦΑΣΗ (έως
2020)

15.200.000 €
200.000 €
550.000 €
3.511.725 €
10.338.927 €
1.800.000 €

6.620.000 €
550.000 €
3.511.725 €
2.909.720 €

76.820.881 €
515.000 €

515.000 €

4.000.000 €

500.000 €

950.000 €
113.886.533 €

6.750.000 €
21.356.445 €
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2. ΑΕΚΚ
– Στόχοι & Προτεινόμενα Μέτρα
Στόχοι
Έτος

Παραγόμενα ΑΚΚ
(εκτίμηση)

Στόχος προετοιμασίας προς
επαναχρησιμοποίηση,
ανακύκλωση, ανάκτηση

Ποσότητα ΑΚΚ για προετοιμασία προς
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση,
ανάκτηση - Στόχος

60.065
60.065

50%
70%

30.033
42.046

(tn/έτος)

2015
2020

Μέτρα
 Οργάνωση Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (υποχρεωτικό από 2014)
▫ Δεν έχει συσταθεί – δεν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία έως σήμερα
▫ Ανάγκη έναρξης διαδικασιών για τη δημιουργία συστήματος
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2. ΑΕΚΚ
– Στόχοι & Προτεινόμενα Μέτρα
 Δημιουργία τεσσάρων (4) Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας (Ανάκτησης) ΑΕΚΚ, με τις εξής
δυναμικότητες:
▫
▫
▫
▫

Π.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας
Π.Ε. Λάρισας
Π.Ε. Μαγνησίας
Π.Ε. Σποράδων (κινητή)

20.000 tn/έτος
30.000 tn/έτος
25.000 tn/έτος
5.000 tn/έτος

Ενθαρρύνεται η χωροθέτηση σε
ανενεργά λατομεία

 Εφαρμόζεται ειδικό τέλος ταφής (από 1/1/2017 ..)
 Ένας τουλάχιστον Χ.Υ.Τ. Αδρανών Αποβλήτων
 Για τα απόβλητα εκσκαφών δεν ισχύουν τα
παραπάνω αλλά ειδικές ρυθμίσεις
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3. ΙΛΥΣ
– Στόχοι & Προτεινόμενα Μέτρα
 Η ιλύς που παράγεται από:
▫ τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών
λυμάτων Α, Β και Γ (ΕΕΛ)
▫ τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα camping
▫ τους βιομηχανικούς κλάδους του
Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/97
 Στόχος
▫ η ελαχιστοποίηση της διάθεσης της ιλύος
στους Χ.Υ.Τ.Α. (95% εκτροπή)
▫ η προώθηση της αξιοποίησής της
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3. ΙΛΥΣ
– Στόχοι & Προτεινόμενα Μέτρα
 Κατασκευή ολιγάριθμων (ενδεικτικός αριθμός:
5) κεντρικών μονάδων επεξεργασίας για τη
χρήση της ιλύος ως καυσίμου ή άλλου μέσου
παραγωγής ενέργειας ή τη χρήση της επ΄
ωφελεία της γεωργίας/δασοπονίας/ανάπλασης
τοπίου.
 Επιβολή ειδικού τέλους εισόδου της ιλύος στους
Χ.Υ.Τ.Α.
 Η συνεπεξεργασία της ιλύος των μικρών και
νησιωτικών ΕΕΛ με ζωικά υποπροϊόντα,
γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα και το οργανικό
κλάσμα των ΑΣΑ.

προτείνεται να
κατασκευαστούν σε όμορα
οικόπεδα ή εντός των
υφιστάμενων ΕΕΛ
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4. Βιομηχανικά απόβλητα
– Στόχοι & Προτεινόμενα Μέτρα
ως βιομηχανικά απόβλητα νοούνται όλα τα είδη αποβλήτων που παράγονται από τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις (επικίνδυνα & μη επικίνδυνα)
Στόχοι:
 Τήρηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»
 Εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων (πρόληψη, προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση και διάθεση).
 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των βιομηχανικών αποβλήτων
 Για τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα να εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων.
Μέτρα:
 Τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου που θα αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο
 Ασφαλή διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων
 Ελεγχόμενη είσοδος βιομηχανικών αποβλήτων στους ΧΥΤΑ
 Ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση
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5. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
– Στόχοι & Προτεινόμενα Μέτρα
Στόχος:
 η αξιοποίηση των γεωργικών αποβλήτων και των αποβλήτων
δασοκομίας μέσω της παραγωγής ενέργειας και της
συνεπεξεργασίας τους με άλλα είδη αποβλήτων.
 Συλλογή και κατάλληλη διαχείριση πλαστικών και αποβλήτων
συσκευασίας
Μέτρα:
 Συνεπεξεργασία των γεωργικών αποβλήτων στις
αποκεντρωμένες μονάδες κομποστοποίησης οργανικού και τις
Μ.Ε.Α.
 Προώθηση πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση γεωργικών
αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας. (π.χ. πέλλετς ή σε
εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου)
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5. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα (ΖΥΠ)
– Στόχοι & Προτεινόμενα Μέτρα
Για τη διαχείριση των ΖΥΠ ισχύει ο Κανονισμός 1069/2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο».
Εμπίπτουν στο ΠΕΣΔΑ μόνο αυτά που οδηγούνται προς κομποστοποίηση ή αναερόβια
επεξεργασία, ταφή ή καύση.
Στόχος: προώθηση δράσεων για την ορθολογική διαχείριση
της κόπρου – αποτροπή δημιουργίας ρυπασμένων χώρων
Μέτρα:
 Προώθηση ορθών γεωργικών πρακτικών και βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών
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6. Απόβλητα υγειονομικών μονάδων
– Στόχοι & Προτεινόμενα Μέτρα
Στόχος: να διασφαλίσει ότι τα παραγόμενα ΑΥΜ διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Μέτρα:
 Έλεγχος εισόδου στους ΧΥΤΑ (να έχει προηγηθεί αποστείρωση)
 Στοχευμένη προώθηση της ανακύκλωσης κατ’ ελάχιστον σε όλα τα μεγάλα θεραπευτήρια
 Ενσωμάτωση των συμβάσεων διαχείρισης των ΑΥΜ στις Άδειες Λειτουργίας υγειονομικών
μονάδων, για τις οποίες δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με το Άρθρο
13 παρ. 4 της ΚΥΑ 146163/2012.
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7. Λοιπά ειδικά ρεύματα αποβλήτων
– Στόχοι & Προτεινόμενα Μέτρα





Οχήματα Στο Τέλος Του Κύκλου Ζωής Τους
Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων
Απόβλητα Συσσωρευτών Οχημάτων Και Βιομηχανίας
Απόβλητα Έλαια

Εθνικά Συστήματα
Εναλλακτικής Διαχείρισης

Στόχοι - Μέτρα
 Παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων των Εγκεκριμένων Συστημάτων σε επίπεδο
Περιφέρειας και το βαθμό συνεισφοράς της Περιφέρειας στον εθνικό στόχο.
 Διασφάλιση ότι έχει αναπτυχθεί επαρκές δίκτυο συλλογής εντός της Περιφέρειας.
 Διασφάλιση ότι δημόσιοι φορείς της Περιφέρειας έχουν συμβληθεί (κατά περίπτωση) με τα
αντίστοιχα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
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Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων
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Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων
Είδος Δράσεων

Εμπλεκόμενοι Φορείς

Δράσεις Επικοινωνίας
Εκστρατείες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης

ΦοΔΣΑ, Περιφέρεια, Δήμοι

Εκστρατείες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης εξειδικευμένες για τα ΥΠΕΚΑ,
Δημόσιοι
απόβλητα τροφίμων, απόβλητα συσκευασιών και ΗΗΕ
Περιφέρειας

Φορείς

Πληροφόρηση σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των αποβλήτων

ΦοΔΣΑ, Περιφέρεια, Δήμοι

Προγράμματα κατάρτισης των αρμόδιων φορέων

ΦοΔΣΑ

Οικολογικά σήματα

Επιμελητήρια, ΦοΔΣΑ

Δράσεις Προώθησης
Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών π.χ. για κατάργηση της χρήσης της Επιμελητήρια, ΦοΔΣΑ
πλαστικής σακούλας
Δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης προϊόντων

ΦοΔΣΑ/Δήμοι
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Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων
Είδος Δράσεων (σε συμφωνία με τις Βασικές Κατευθύνσεις)
Δράσεις Προώθησης
Συντονισμός μέσω των ΟΤΑ για την προώθηση των δωρεών τροφίμων στα όρια
των Δήμων τους
Περιορισμό διανομής διαφημιστικών φυλλαδίων (στόχος: χαρτί)
Προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Εμπλεκόμενοι Φορείς
ΦοΔΣΑ, Δήμοι, Κοινωνικοί
φορείς
ΦοΔΣΑ, Δήμοι
Περιφέρεια/ ΦοΔΣΑ

Προώθηση της έρευνας επιχειρήσεων για την πρόληψη, μέσω των Περιφέρεια/ ΦοΔΣΑ
χρηματοδοτήσεων
Δράσεις Κανονιστικού Πλαισίου
Φορολογικά μέτρα και επιβαρύνσεις - Υλοποίηση συστήματος πιλοτικού ΦοΔΣΑ, Δήμοι
‘Πληρώνω όσο Πετάω’
Πολιτική πράσινων προμηθειών
Δημόσιοι Φορείς
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Η εξέλιξη …
Α. Ωρίμανση έργων
Ενέργειες ωρίμανσης των 3 Μ.Ε.Α. από τους ΦοΔΣΑ τους
Ενέργειες ωρίμανσης «πράσινων σημείων» από Δήμους ή και με υποστήριξη
ΦοΔΣΑ
Πιλοτικές δράσεις (οικιακή κομποστοποίηση, πλαστική σακούλα κ.α.)
Έκδοση – προώθηση προτύπων και οδηγιών (ΕΠΠΕΡΑΑ, Υπουργεία,
ΦοΔΣΑ)
Νομοθετικές/κανονιστικές ρυθμίσεις, κανόνες κρατικών ενισχύσεων/ΥΓΟΣ
Συνεργασίες σε περιφερειακό επίπεδο και με κεντρικούς φορείς
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Συνέχεια
Β. Ωρίμανση διαδικασιών χρηματοδότησης
Έκδοση οριζόντιας Πρόσκλησης ΥΜΕΠΕΡΑΑ για έργα στους κωδικούς 17 και
18 : Η Θεσσαλίας ως έχουσα εκχώρηση πόρων στον κωδικό 18, είναι εκτός
επιλεξιμότητας Πρόσκλησης για τα έργα που εμπίπτουν στον 18.
Έχουν κατατεθεί προτάσεις από φορείς Θεσσαλίας και είναι υπό αξιολόγηση.
Κατάρτιση Πρόσκλησης από ΕΥΔ Θεσσαλίας στο πλαίσιο πόρων εκχώρησης
για κωδικό 18 (45 εκ.ευρώ) : ΜΕΑ, ΧΥΤΑ και ΣΜΑ . Αναμένονται οι
γνωμοδοτήσεις ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΥΚΕ, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης
διαδικασίας για έκδοση Πρόσκλησης Ιούλιο 2017.
Συνεργασία Περιφέρειας, ΕΥΔ Θεσσαλίας, ΦοΔΣΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ και
Υπ.Οικ.Αν. για προώθηση χρηματοδότησης μελετών ανώριμων Μ.Ε.Α. ή
και άλλων έργων (εθνικό ΠΔΕ ή Τεχνική Βοήθεια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συνέχεια
Προς εξειδίκευση δράσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 για :
 οικιακή κομποστοποίηση
 πράσινα σημεία (1 κεντρικό ανά Δήμο)
 εκπόνηση περιφερειακού σχεδίου και δράσεων για ενημέρωση πολιτών και
ευαισθητοποίηση, για πρόληψη και διαχείριση απορριμμάτων, μέσα –
φορείς – χρονοκατανομή.
και, χρήση πόρων Τεχνικής Βοήθειας για δράσεις υποστήριξης, ενημέρωσης,
τεχνοοικονομικές μελέτες κ.α.

Συνεργασία Περιφέρειας και ΥΜΕΠΕΡΑΑ για προώθηση χρηματοδότησης
περαιτέρω δράσεων (νησιά : πράσινα σημεία, ΣΜΑΥ, βιοαπόβλητα. ιλύς ,
ΑΕΚΚ κ.α.)
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Συμπεράσματα 1 :

Με την έγκριση του ΠΕΣΔΑ, η Θεσσαλία απέκτησε στρατηγικό
σχεδιασμό για την πρόληψη και ολοκληρωμένη διαχείριση των
αποβλήτων, σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ. Μπορούν πλέον να
προχωρήσουν απρόσκοπτα τα επιμέρους έργα και δράσεις,
με εξασφάλιση χρηματοδότησης και υλοποίηση, για επίτευξη
των στόχων του στο 2020.
Η συνεργασία όλων των μερών που υπήρξε, πρέπει να
συνεχιστεί στενότερα.
Η ωρίμανση των έργων –ΜΕΑ, πράσινα σημεία κ.α.(χωροθέτηση, αδειοδοτήσεις, μελέτες) πρέπει να επιταχυνθεί
από τους φορείς τους.
Οι παράμετροι : ταχύτητα, ορθολογικός σχεδιασμός με στόχευση
στα αποτελέσματα, οικονομία σχεδιασμού - χρήσης
υποδομών – λειτουργίας, οι εισροές και διάθεση προϊόντων, η
ευαισθητοποίηση των πολιτών και οι συνεργασίες, είναι
βασικές για την επιτυχία του εγχειρήματος.
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Συμπεράσματα 2 :

Οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων, όπου υπεισέρχονται στα έργα,
και οι επιπτώσεις στη χρηματοδότηση, πρέπει να γίνουν
κατανοητοί από τους φορείς. Η εμπειρία του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και
των έργων που προωθήθηκαν, αποτελούν βάση για τα
επόμενα έργα.
Οι εισροές και διάθεση προϊόντων, απαιτούν τεχνοοικονομική
μελέτη βιωσιμότητας.
Πράσινα σημεία : η χωροθέτηση και ο σχεδιασμός από τους
Δήμους πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες που
ισχύουν. Νομοθετικά ζητήματα που προκύπτουν, πρέπει να
αντιμετωπιστούν άμεσα.
Η έλλειψη πρότερης σχετικής εμπειρίας αλλά και «διαχειριστικής
επάρκειας» σε φορείς, πρέπει να αντιμετωπιστεί (εκπαίδευση,
συνεργασίες, εξωτερική υποστήριξη).
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Συμπεράσματα 3 :
• Απαιτείται χρηματοδοτική ενίσχυση για τα έργα του ΠΕΣΔΑ. Η
αντιμετώπιση του ζητήματος είναι άμεσης προτεραιότητας :
Α΄φάση 2019 και Β΄φάση 2020. Η μερική ή σταδιακή
προώθηση των έργων, οδηγεί σε στρέβλωση σχεδιασμού
λόγω διαφοροποιήσεων τεχνοοικονομικών μελετών τους.
• Απαιτείται να ληφθούν από τους φορείς αποφάσεις για τον
τρόπο δημοπράτησης των έργων. Για τις περιπτώσεις των
έργων με μελετοκατασκευή, πρέπει να τακτοποιηθούν
εκκρεμότητες του Ν.4412/2016.
• Τέλος αλλά κύρια, απαιτείται ευαισθητοποίηση άμεσα των
ίδιων των φορέων και με τη στήριξη αυτών όλων των πολιτών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

…προχωράμε άμεσα με τα πρώτα έργα του ΠΕΣΔΑ, ωριμάζουμε
τα υπόλοιπα και διεκδικούμε ως Θεσσαλία την πλήρη και έγκαιρη
υλοποίηση και λειτουργία τους, παραμένοντας μια «πράσινη» και
με ορθή διαχείριση αποβλήτων της περιφέρεια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

www.thessalia-espa.gr

