Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015
∆ελτίο Τύπου
∆ιαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη διαχείριση των αστικών
στερεών αποβλήτων
Με αφορµή τη δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε το νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣ∆Α), ο Συνήγορος του Πολίτη κατέθεσε χθες τις προτάσεις του στον
αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Γιάννη Τσιρώνη και στον Γ. Γ Συντονισµού Αποβλήτων του Υπουργείου
Εσωτερικών κ. Ευάγγελο Καπετάνιο, ενώ σήµερα παρουσίασε τις θέσεις του στα
µέλη της Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής.
Οι διαπιστώσεις της Αρχής σχετικά µε το ζήτηµα της διαχείρισης των αστικών
στερεών αποβλήτων, απόρροια της πολυετούς ενασχόλησης του µε το θέµα, είναι οι
εξής:
•
•

•
•

•

•

οι µέχρι σήµερα επιθυµητοί στόχοι της ανακύκλωσης δεν έχουν επιτευχθεί,
συνεχίζουν να λειτουργούν πολλοί χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων
(ΧΑ∆Α) και µεγάλος αριθµός δηµοτικών αρχών δεν προχωρούν στο κλείσιµο και
την αποκατάστασή τους, αντίθετα προχωρούν στη δηµιουργία νέων,
δεν έχει υλοποιηθεί µεγάλος αριθµός έργων τελικής διάθεσης των εγκεκριµένων
Περιφερειακών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α),
τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία στράφηκε προς λύσεις προσωρινής διάθεσης
αποβλήτων-εγκατάστασης δεµατοποιητών, αδυνατώντας να επιλύσει το
γενικότερο πρόβληµα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Οι λύσεις αυτές
αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικές και συχνά επιβαρυντικές για το περιβάλλον,
το πρόβληµα της λειτουργίας ΧΑ∆Α διαιωνίζεται µε την επίκληση εκτάκτων
καταστάσεων και λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα, συχνά για τους ίδιους
λόγους, υιοθετείται η διάθεση των απορριµµάτων από άλλες περιοχές στο ΧΥΤΑ
Φυλής,
Υπάρχουν σηµαντικές παραβάσεις των περιβαλλοντικών όρων στους χώρους
υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤΑ) που λειτουργούν, εξαιτίας της υπερφόρτωσης και
εξάντλησης της διαθέσιµης χωρητικότητας. Εποµένως, οι ΧΥΤΑ αυτοί δεν είναι
σε θέση να δεχθούν απορρίµµατα από άλλες περιοχές.

Λαµβάνοντας υπόψη ότι:
1. ο υφιστάµενος εγκεκριµένος σχεδιασµός δεν έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα,
2. η εφαρµογή ενός ΠΕΣ∆Α απαιτεί χρόνο για να καταλήξει σε βιώσιµες λύσεις,
3. η προώθηση ενός νέου σχεδιασµού θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το
διαθέσιµο χρόνο, σε συνδυασµό µε τον ενδεχόµενο κίνδυνο των επιπτώσεων
από νέες καθυστερήσεις.
Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τα εξής:
• Αλλαγή του συστήµατος διαχείρισης στην κατεύθυνση όχι µόνο της ανακύκλωσης
των αποβλήτων αλλά και της πρόληψης.

•
•
•
•
•

Εφαρµογή των ΠΕΣ∆Α, ολοκλήρωση των µελετών και δηµοπράτηση των ώριµων
έργων, για τα οποία έχει κριθεί η νοµιµότητά τους από τα αρµόδια δικαστήρια.
Κατασκευή, ταυτόχρονα µε τους ΧΥΤΑ, των έργων επεξεργασίας, ώστε οι ΧΥΤΑ
σύντοµα να µετατραπούν σε χώρους υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ).
Εκπόνηση µελετών βιωσιµότητας και συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών
συστηµάτων διαχείρισης, µε κριτήρια περιβαλλοντικά και τεχνικο-οικονοµικά.
Ενίσχυση της διαδικασίας συµµετοχής των πολιτών στην εκπόνηση των σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων.
Στελέχωση των εµπλεκόµενων στην αδειοδότηση και στον έλεγχο υπηρεσιών, µε
επαρκές και εξειδικευµένο προσωπικό, αλλά και υλικοτεχνική και εργαστηριακή
υποδοµή.
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