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Πιο αναγκαία από ποηέ η καηάρηιζη ζηη διαχείριζη αποβλήηων

Οινθιεξψζεθε ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ λνκνζρεδίνπ κε ηίηιν: «Πξνψζεζε ηεο Αλαθχθισζεο –
Δλζσκάησζε ησλ Οδεγηψλ 2018/851 ηεο 30εο Μαΐνπ 2018 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο
2008/98/ΔΚ γηα ηα απφβιεηα (EE L150/109) ΚΑΙ 2018/852 ηεο 30εο Μαΐνπ 2018 γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 94/62/ΔΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο (EE L
150/141)» ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.
Η ρψξα αλαθπθιψλεη κφιηο ην 20% ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ, κε ην 78.4% απηψλ λα νδεγνχληαη ζε
ηαθή κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Βάζεη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο
επξσπατθήο νδεγίαο, ζηφρνο είλαη: α) έσο ην 2025 λα αλαθπθιψλεηαη ην 55% ησλ αζηηθψλ
απνβιήησλ θαη λα έρεη θαζηεξσζεί ε ρσξηζηή ζπιινγή επηθίλδπλσλ νηθηαθψλ απνβιήησλ αιιά θαη
ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, β) έσο ην 2030 λα αλαθπθιψλεηαη ην 60% ησλ αζηηθψλ
απνβιήησλ θαη γ) έσο ην 2035 λα αλαθπθιψλεηαη ην 65% ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ θαη ζε ηαθή λα
νδεγείηαη ιηγφηεξν απφ ην 10% ηνπ ζπλφινπ.
Σα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ ην έιιεηκκα ζηα δεηήκαηα αλαθχθισζεο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζηε
ρψξα καο. Η Οκνζπνλδία πιιφγσλ Δξγαδνκέλσλ Σερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο (ΟΔΣΔΔ)
ζπκκεηέρεη κε ηνλ ηξφπν ηεο ζηελ θάιπςε ηνπ θελνχ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ Δπξσπατθνχ
ζηφρνπ, πινπνηψληαο ην πξφγξακκα «Καηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ
εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο», ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020». Αλαδεηθλχνπκε ηελ κεγάιε
αμία ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θαηαξηίδνληαο εθαηνληάδεο κηζζσηνχο εξγαδφκελνπο ζηα
αληηθείκελα απηά.
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Η αλάγθε γηα θαηάξηηζε γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε κεγάιε
αληαπφθξηζε πνπ έιαβε ε πξφζθιεζε, κε ρηιηάδεο ελδηαθεξφκελνπο λα έρνπλ θαηαζέζεη αηηήζεηο γηα
ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ην νπνίν αθνξά ζε δχν ζεκαηηθέο:
α) Σήξεζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζε Έξγα θαη Γξαζηεξηφηεηεο θαη
β) χγρξνλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεξεψλ θαη Τγξψλ Απνβιήησλ.
Αλακέλεηαη ζην επφκελν δηάζηεκα ε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο θαζψο έρνπλ
νξηζηηθνπνηεζεί νη πίλαθεο ησλ σθεινπκέλσλ.
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