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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ 

Προσ: Τπουργό Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ 

Θζμα: «Εθνικό χζδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων: αιζτροκέρδεια για ηοσς εθνικούς εργολάβοσς και ηεράζηια 

κόζηη για ηο περιβαλλον και ηα νοικοκσριά.» 

Το νζο 10ετζσ Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ) που ενζκρινε το υπουργικό ςυμβοφλιο τθσ 

κυβζρνθςθσ τθσ Ν.Δ. ζχει ωσ μοναδικό ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ καφςθσ απορριμμάτων. Προωκεί τα εργοςτάςια 

μθχανικισ ανακφκλωςθσ που δεν πετυχαίνουν ανάκτθςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν πάνω από το 36%, κατά 

παράβαςθ των ευρωπαϊκϊν ςτόχων. Πετυχαίνουν, όμωσ, τθν παραγωγι καλοφ καυςίμου για τςιμεντάδικα, 

πρϊθν λιγνιτικζσ μονάδεσ κτλ. Η κυβζρνθςθ οικοδομεί μια περιβαλλοντικι δυςτοπία που κα κοςτίςει τόςο ςτο 

περιβάλλον όςο ςτα νοικοκυριά. Οι μόνοι κερδιςμζνοι από τθν απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ είναι ο μελλοντικόσ 

αγοραςτισ τθσ ΔΕΗ, οι Τςιμεντοβιομθχανίεσ και οι μεγάλοι εργολάβοι των απορριμμάτων.  

Σφμφωνα με το κοινό Δ.Τ. τεςςάρων περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων, θ διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ για τθν 

ζγκριςθ του νζου ΕΣΔΑ 2020-2030 ιταν (για ακόμα μια φορά) προςχθματικι. Επί ςυνόλου 729 ςελίδων του 

ΕΣΔΑ, μόνο μία ςελίδα, για τθν ακρίβεια ζνασ μόνο πίνακασ ςτο παράρτθμα, αναφζρεται ςε οικονομικά ςτοιχεία 

(χωρίσ περαιτζρω αναλφςεισ ι παράκεςθ παραδοχϊν). Ακόμα κι από αυτόν τον μοναδικό πίνακα προκφπτει με 

ςαφινεια πωσ θ μερίδα του λζοντοσ των ςχεδόν 3,7 δισ ευρϊ που προγραμματίηεται να δαπανθκοφν τθν 

περίοδο 2020-2030 κα δοκεί ςτθ δθμιουργία ανεπαρκϊν ΜΕΑ, μονάδων καφςθσ και ΧΥΤΥ, αντί για ζργα ςτθν 

ανϊτερθ ιεραρχία των αποβλιτων (δθλαδι ςτθν πρόλθψθ, τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, τθν ανακφκλωςθ). Σχεδόν 

το 80% των επενδφςεων αφορά επενδφςεισ ςτα κατϊτερα ςτάδια τθσ ιεραρχίασ, όταν κα ζπρεπε να ςυμβεί το 

αντίκετο. Επίσης το ΕΣΔΑ βαςίςτθκε πάνω ςε κεωρθτικά ςτοιχεία για τα απορρίμματα που διαχειρίηονται οι 

ΦΟΣΔΑ και τα ανακυκλϊςιμα υλικά. Δεν ζχει γίνει ωσ ςιμερα καμία ςοβαρι μζτρθςθ ςφςταςθσ και καμία 

ςοβαρι προςπάκεια να μπει ζνα τζλοσ ςτο ‘ζλλειμμα αξιοπιςτίασ ςτοιχείων’ που ζχει επιςθμάνει και θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι; 

Ερωτάται ο κ. Τπουργόσ: 

1. Για ποιο λόγο αγνοοφνται θ πρόλθψθ παραγωγισ αποβλιτων, θ μείωςθ τθσ ςπατάλθσ τροφίμων, θ 

διαλογι ςτθν πθγι, που αποτελοφν κρίςιμεσ προτεραιότθτεσ τθσ Ε.Ε. και  προγραμματίηεται θ κάλυψθ 

όλθσ τθσ χϊρασ με πανάκριβεσ και αναποτελεςματικζσ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Αποβλιτων (ΜΕΑ) που 

θ εμπειρία δείχνει πωσ δεν μποροφν να ανακτιςουν επαρκϊσ ανακυκλϊςιμα και είναι ικανζσ μόνο για 

να παράγουν μεγάλο υπόλειμμα για καφςθ; 

2. Για ποιο λόγο το ΕΣΔΑ δεν περιγράφει πϊσ κα αποτραπεί να κλειδωκοφν πολυετείσ ςυμφωνίεσ με 

εξοντωτικζσ ριτρεσ για τισ ΜΕΑ και τισ μονάδεσ καφςθσ, με αποτζλεςμα ακόμα και το 2040 ι το 2050 

να καλοφνται οι φορολογοφμενοι πολίτεσ να πλθρϊνουν για ζργα που δεν κα ζπρεπε να λειτουργοφν, 

ενώ θ Κομιςιόν καλεί τθν Ελλάδα να κάνει καλφτερθ χριςθ των κονδυλίων υπζρ των ανϊτερων 

ςταδίων τθσ ιεραρχίασ αποβλιτων (πρόλθψθ, ΔςΠ, ανακφκλωςθ, πράςινα ςθμεία κ.α.), θ Ελλάδα με 

το νζο ΕΣΔΑ δεςμεφει τθ χϊρα για πολλά χρόνια με περίπου 80% των ςυνολικϊν πόρων για 

αναποτελεςματικά ζργα ςτθν κατϊτερθ βακμίδα (ΜΕΑ, καφςθ κ.α.) και ενώ χϊρεσ, όπωσ θ Ουγγαρία, 

θ Σλοβακία και θ Πολωνία, επενδφουν ςτθν ανϊτερθ βακμίδα τθσ ιεραρχίασ κατά 76%, 94% και 66% 

αντίςτοιχα;. Λάκοσ; ι πολιτικι επιλογι εξυπθρζτθςθσ ςυγκεκριμζνων ςυμφερόντων; 
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