
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ  

ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ                 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ: 15898/28-6-2016 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 11/2016 Ταθηηθήο Σπλεδξίαζεο ηνπ  

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Καζηνξηάο. 

Σηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Τεηάξηε 22 Ηνπλίνπ 2016 θαη ώξα 19:00, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 

πξση.: 14687/17-6-2016 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε κε 

απνδεηθηηθό ζηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο, γηα ηελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

........................................................................................................................................................... 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν 41 Γεκνηηθώλ 

Σπκβνύισλ  ήηαλ: 

  

ΠΑΡΟΝΣΕ: 31 
1.  Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο - Πξόεδξνο Γ.Σ. 

2.  Φσηηάδεο Νηθόιανο - Αληηδήκαξρνο 

3.  Τέξςεο Αζαλάζηνο - Αληηδήκαξρνο 

4.  Πεηξόπνπινο Γεκήηξηνο - Αληηδήκαξρνο 

5.  Παπαδεκεηξίνπ Λεσλίδαο - Αληηδήκαξρνο 

6.  Κσηνύιαο Γεκήηξηνο - Αληηδήκαξρνο 

7.  Μπηληάθνο Μηραήι - Αληηδήκαξρνο 

8.  Σηεξγηόπνπινο Δπάγγεινο - Αληηδήκαξρνο 

9.  Μπισλάο Θεόδσξνο  

10.  Βαζηιεηάδεο Γεώξγηνο  

11.  Ληάλνο Σσθξάηεο  

12.  Γακηαλνύ Φξήζηνο 

13.  Λίηζθαο Γηνλύζηνο  

14.  Σαλαιίδεο Γεώξγηνο  

15.  Σηπιηάδεο Γεκήηξηνο  

16.  Αλησλίνπ Μαιακαηή  

17.  Εήζεο Λάδαξνο  

18.  Γάγγαο Παλαγηώηεο  

19.  Πεηζάιληθνπ Άλλα  

20.  Τόκνπ Ησάλλεο  

21.  Αλησληάδεο Κσλζηαληίλνο 

22.  Μπακπάθνο Γεώξγηνο 

23.  Παξραξίδεο Φξήζηνο 

24.  Θενδνζόπνπινο Ηάθσβνο 

25.  Τόζθνο Πέηξνο  

26.  Τζατξίδεο Αιέμαλδξνο 

27.  Μνπηίδεο Γεκήηξηνο 

28.  Βειιίδεο Βαζίιεηνο 

29.  Βαζηιεηάδεο Νηθόιανο 

30.  Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο 

31.  Κνπκπάλε Βαζηιηθή 

 

ΑΠΟΝΣΕ: 10 
1.  Παύινπ Εαραξίαο 

2.  Καπξήο Γεκήηξηνο  

3.  Σηνύκπαο Αληώληνο 

4.  Φαηδεζπκεσλίδεο Δκκαλνπήι 

5.  Υθαληίδεο Γακηαλόο 

6.  Πεηθαλάο Γεώξγηνο 

7.  Ησζεθίδνπ–Παπαδνπνύινπ Άλλα 

8.  Καξαπαηζαθίδεο Νηθόιανο 

9.  Καξαληθνιόπνπινο Αζαλάζηνο 

10.  Φαξακνπνύινπ Βαζηιηθή 

  

  

 

Από ηνπο Προέδροσς θαη Εθπροζώποσς ηφλ Δεκοηηθώλ θαη Σοπηθώλ Κοηλοηήηφλ, θιήζεθαλ 

ιόγσ ύπαξμεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΕ οη :   

1)Μαζθαιίδεο Βαζίιεηνο – Πξόεδξνο Γ.Κ. Μεζνπνηακίαο  

2)Κσλζηαληηλίδεο Αζαλάζηνο – Πξόεδξνο Τ.Κ. Οηλόεο  

3)Μαλώιεο Θεόδσξνο – Δθπξόζσπνο Τ.Κ. Τζάθσλεο 

4)Μάξθνπ Δκκαλνπήι – Δθπξόζσπνο Τ.Κ. Ομπάο 

5)Γνύθαο Γεκήηξηνο – Δθπξόζσπνο Τ.Κ. Γελδξνρσξίνπ 

6)Τεξδίδεο Γεώξγηνο – Δθπξόζσπνο Τ.Κ. Αγίαο Κπξηαθήο 

 

ΑΠΟΝΣΕ οη :  

ΑΔΑ: ΩΕΤΠΩΕΥ-3ΨΓ



 

1)Σηζηνβάξε Δπαλζία – Πξόεδξνο Γ.Κ. Καζηνξηάο 

2)Παπαζσκάο Σσηήξηνο – Πξόεδξνο Τ.Κ. Τνηρηνύ 

3)Μηραιόπνπινο Νανύκ – Πξόεδξνο Τ.Κ. Γηζπειηνύ 

4)Τζίθνο Θεόδσξνο – Δθπξόζσπνο Τ.Κ. Ηεξνπεγήο. 

5)Δπζηαζηόπνπινο Γεώξγηνο – Δθπξόζσπνο Τ.Κ. Πηεξηάο 

 

ΠΑΡΩΝ : Ο Γήκαξρνο Καζηνξηάο Αλέζηεο Αγγειήο. 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Νεξάληδα Καηζηακάθε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

 

Ο Πξόεδξνο ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

εηζεγήζεθε σο εμήο ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΘΕΜΑ  22
ο 

: «Λήυε γλφκοδοηηθής Απόθαζες επί ηες ηραηεγηθής Μειέηες 

Περηβαιιοληηθώλ Επηπηώζεφλ (ΜΠΕ) ηοσ Εζληθού τεδίοσ Δηατείρηζες  Επηθίλδσλφλ 

Αποβιήηφλ (ΕΔΕΑ). » 

 

Αρηζκός Απόθαζες : 233/16 
 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ ΓΣ ηελ από 

15-6-2016 Δηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καζαξηόηεηαο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ θ. Ν. 

Φσηηάδε ε νπνία αλαιπηηθά έρεη σο εμήο: 
 
«ΙΣΟΡΙΚΟ 
Η ΜΠΔ ηνπ ΔΓΔΑ δηαβηβάζηεθε απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο, ε νπνία θαιείηαη λα γλσκνδνηήζεη επί απηήο.  
Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα λα ζρεκαηίζεη πιεξέζηεξε άπνςε, δεηάεη κε ην ππ’ αξηζ. 
πξση: 73906/416/06-06-2016 έγγξαθφ ηεο, ηηο απφςεηο ησλ Γήκσλ επί ηεο ΜΠΔ. 
Σν ΔΓΔΑ ζπληζηά έλα Δηδηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο γηα ηα Δπηθίλδπλα Απφβιεηα, ην νπνίν ζε 
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 4042/2012 εκπεξηέρεηαη ζην λέν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ (ΔΓΑ), δεδνκέλνπ φηη ηα Δπηθίλδπλα Απφβιεηα ρξήδνπλ εηδηθφηεξεο ζπλνιηθήο 
αληηκεηψπηζεο ζε εζληθφ επίπεδν θαη εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 
4342/2015. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε νινθιεξσκέλε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ν 
πεξηνξηζκφο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζην 
πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πγεία θαη παξάιιεια ε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή αλάπηπμε. 
Η ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
 
ΥΕΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 Ο Ν. 4042/2012 «Ποινική πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ – Δναπμόνιζη με ηην Οδηγία 

2008/99/ΔΚ – Πλαίζιο παπαγυγήρ και διασείπιζηρ αποβλήηυν – Δναπμόνιζη με ηην Οδηγία 

2008/98/ΔΔ – Ρύθμιζη θεμάηυν Τποςπγείος Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ 

Αλλαγήρ» (Α΄24)   

 Σο άπθπο 31 «Σποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4042/2012» ηος Ν. 4342/2015 (Α΄143)  

 Η ΚΤΑ απιθ. οικ.:51373/4684 (Β΄2706) «Κύπυζη ηος Δθνικού σεδίος Γιασείπιζηρ 

Αποβλήηυν (ΔΓΑ) και ηος Δθνικού ηπαηηγικού σεδίος Ππόλητηρ Γημιοςπγίαρ 

Αποβλήηυν» 

 Η Ππάξη Τποςπγικού ςμβοςλίος με απιθ. 49/2015 (Α΄174) «Σποποποίηζη και έγκπιζη ηος 

Δθνικού σεδίος Γιασείπιζηρ Αποβλήηυν (ΔΓΑ) και ηος Δθνικού ηπαηηγικού σεδίος 

Ππόλητηρ Γημιοςπγίαρ Αποβλήηυν πος κςπώθηκαν με ηην 51373/4684/25-11-2015 κοινή 

απόθαζη ηυν Τποςπγών Δζυηεπικών και Γιοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ και Πεπιβάλλονηορ και 

Δνέπγειαρ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 31 ηος Ν. 4342/2015.  

 Ο Ν. 2939/2001 (Α΄179) «ςζκεςαζίερ και εναλλακηική διασείπιζη ηυν ζςζκεςαζιών άλλυν 

πποφόνηυν – Ίδπςζη Δθνικού Οπγανιζμού Δναλλακηικήρ Γιασείπιζηρ ςζκεςαζιών και Άλλυν 

Πποφόνηυν (ΔΟΔΓΑΠ) και άλλερ διαηάξειρ, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν. 3854/2010 (Α΄94) 

ΑΔΑ: ΩΕΤΠΩΕΥ-3ΨΓ



 

«Σποποποίηζη ηηρ νομοθεζίαρ για ηην εναλλακηική διασείπιζη ηυν ζςζκεςαζιών και άλλυν 

πποφόνηυν και ηον Δθνικό Οπγανιζμό Δναλλακηικήρ Γιασείπιζηρ ςζκεςαζιών και Άλλυν 

Πποφόνηυν (ΔΟΔΓΑΠ) και άλλερ διαηάξειρ»  

 Ο Ν. 4071/2012 (άπθπα 13 έυρ 17) «Ρςθμίζειρ για ηην ηοπική ανάπηςξη, ηην αςηοδιο ίκηζη 

και ηην αποκενηπυμένη διοίκηζη, Δνζυμάηυζη Οδηγίαρ 2009/50/ΔΚ» (Α΄85)  

 Ο Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ 

Γιοίκηζηρ – Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Σν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα θαη εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4042/2012. ε 
ζρέζε κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηε ζχζηαζή ηνπο, ηα επηκέξνπο ξεχκαηα απνβιήησλ νκαδνπνηνχληαη 
ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Βηνκεραληθά επηθίλδπλα απφβιεηα 

 Δπηθίλδπλα απφβιεηα πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ 

 Δπηθίλδπλα απφβιεηα εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, εμππεξέηεζεο θνηλνχ θ.ιπ. 

 Δπηθίλδπλα απφβιεηα πνπ εληάζζνληαη ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε: 
o Απφβιεηα Έιαηα 
o Απφβιεηα ζπζζσξεπηψλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο 
o Απφβιεηα θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ 
o Απφβιεηα πνπ εληάζζνληαη ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε θαη είλαη επηθίλδπλα ή 

παξάγνληαη επηθίλδπλα απφβιεηα θαηά ηελ απνξξχπαλζε απηψλ 
 Δπηθίλδπλα απφβιεηα απνξξχπαλζεο νρεκάησλ ηέινπο δσήο 
 Απφβιεηα ιακπηήξσλ πνπ εκπεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 
 Δπηθίλδπλα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

 Απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 

 Μηθξέο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζηα Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα 

 Απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

 Απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα/ηξηθαηλχιηα (PCB/PCT) 
 
Οη άξονερ πολιτικήρ πνπ θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη ην ΔΓΔΑ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Γηαζθάιηζε ηεο πςειήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, κε 
επίηεπμε ηεο απηάξθεηαο ηεο ρψξαο ζε θαηάιιεια θαη επαξθή δίθηπα θαη ππνδνκέο 
ζπιινγήο, αλάθηεζεο θαη δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ, κε νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή 
παξαγσγήο θαη ελίζρπζε ειέγρσλ ζε φιν ην πιέγκα δηαρείξηζεο. 

 Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ, κε θαηά πξνηεξαηφηεηα πξνψζεζε ηεο 
πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηεο αλαθχθισζεο θαη ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο 
ηεο δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ πξνο ππνζηήξημε ηνπ 
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο παξαγσγήο αγαζψλ, ηα νπνία ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε θαη 
δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ θαζ’ φιν ηνλ θχθιν δσήο 
ηνπο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ κέζσ εθηελνχο 
δηαβνχιεπζεο θαη κέζσ εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ δηαρείξηζεο θνληά ζηελ παξαγσγή 
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

 Δμνξζνινγηζκφο θφζηνπο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη πξνψζεζε νηθνλνκηθά 
βηψζηκσλ θαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηψλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ, θαζψο 
θαη ηεο ππνζηήξημεο πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ θαη θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ. 

 
Οη στπατηγικέρ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ είλαη 
νη εμήο: 

 Δλαξκφληζε ηνπ ΔΓΔΑ κε ηνλ εζληθφ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. 

 Αλάπηπμε θαηάιιεινπ δηθηχνπ ππνδνκψλ αλάθηεζεο θαη δηάζεζεο. 

 Δλίζρπζε – αλάπηπμε ηνπ θεληξηθνχ κεραληζκνχ θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 
παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα απφ ηελ 
παξαγσγή έσο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο. 

 Απνθαηάζηαζε ησλ ξππαζκέλσλ πεξηνρψλ δηάζεζεο απνβιήησλ. 

 Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο εμαγσγήο απνβιήησλ, θαζψο απηφ 
ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή απψιεηα δπλεηηθψλ πφξσλ θαη ηαπηφρξνλα επθαηξηψλ αλαθχθισζεο 
θαη αλάθηεζεο ζηε ρψξα, εθηφο αλ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ππνδνκέο ζηε ρψξα. 

ΑΔΑ: ΩΕΤΠΩΕΥ-3ΨΓ



 

 Δμάιεηςε παξάλνκεο δηαθίλεζεο απνβιήησλ εληφο ηεο ρψξαο, γηα ηελ πξναγσγή ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε πγηνχο θαη πεξηβαιινληηθά νξζήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 Δλίζρπζε ειέγρσλ – επηζεσξήζεσλ θαη κεραληζκψλ επηβνιήο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο κε ηε λνκνζεζία. 

 Ρηδηθή αλαζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) θαη 
επαλαζρεδηαζκφο ηνπο, ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νπνίσλ εληάζζνληαη επηθίλδπλα 
απφβιεηα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λέν ΔΓΑ. Γηεξεχλεζε επέθηαζεο ηεο 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζε άιια πιηθά. 

 πκπιεξσκαηηθή ρξήζε κεζφδσλ αλάθηεζεο ελέξγεηαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 
αιινηψλνπλ ηνπο ζηφρνπο αλάθηεζεο πιηθψλ. 

 Πξνηεξαηφηεηα ζηελ πεξαηηέξσ αλάθηεζε πιηθψλ, έλαληη ηεο παξαγσγήο δεπηεξνγελψλ 
θαπζίκσλ, ζηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. 

 Πεξηνξηζκφο ηεο δηάζεζεο ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζηα κε αλαθηήζηκα απφβιεηα. 

 Τπνζηήξημε πεξηβαιινληηθψλ θαη θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ, πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο θαη 
γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, φπνπ κάιηζηα δηαθαίλνληαη αμηφινγεο 
απμεηηθέο ηάζεηο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηεξάξρεζεο ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ. 

 Παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκσλ επελδχζεσλ 
ζηνλ ηνκέα ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν. 4042/2012 θαη 
ηε δέζκε κέηξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία 
«Κιείζηκν ηνπ Κχθινπ». 

 Βειηίσζε ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη εμάιεηςε επηθίλδπλσλ θαη αλζπγηεηλψλ ζπλζεθψλ ζηνλ 
ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

 Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ ζπζηεκαηηθήο ελεκέξσζεο, ππνζηήξημεο θαη 
θαηάξηηζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

 Βειηίσζε πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο. 

 Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηε 
δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ ζπλαηλέζεσλ θαη 
θνηλσληθνχ ειέγρνπ. 

 
Οη γεληθνί στόχοι ηνπ ΔΓΔΑ φπσο αλαθέξνληαη ζηε ΜΠΔ, νη νπνίνη απνηεινχλ ζηφρνπο ηνπ 
ΔΓΑ είλαη: 

 Οινθιήξσζε ηνπ αλαγθαίνπ δηθηχνπ ζε ππνδνκέο δηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 
έσο ην 2020. 

 Μείσζε ζην ειάρηζην δπλαηφ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αλαθηήζηκσλ απνβιήησλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα δηάζεζε. 

 Αλάθηεζε ελέξγεηαο σο ζπκπιεξσκαηηθήο εξγαζίαο φηαλ έρνπλ εμαληιεζεί ηα πεξηζψξηα 
άιινπ είδνπο αλάθηεζεο. 

 ηαζεξνπνίεζε παξαγσγήο απνβιήησλ ζηα επίπεδα ηνπ 2011, κε θζίλνπζα ηάζε. 

 πζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 
ησλ απνβιήησλ – Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ δεδνκέλσλ απνβιήησλ εληφο 
ηνπ2015, ην νπνίν ζα είλαη πξνζβάζηκν ζε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

 Αλακφξθσζε θεληξηθνχ κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ. 

 Αλάπηπμε εζληθήο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηα απφβιεηα έσο ην 2015, ε νπνία ζα 
πξνθαζνξίζεη νκάδεο ζηφρνπο θαη ζα αμηνπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ πξνζβάζηκσλ ηξφπσλ 
επηθνηλσλίαο (π.ρ. θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο). 

 Δμάιεηςε ηεο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ έσο ην 2018. 

 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ηζηνξηθά απνζεθεπκέλσλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ θαη 
απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ απνζήθεπζήο ηνπο, κε ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ 
πξνγξακκάησλ/ζρεδίσλ ζπκκφξθσζεο έσο ηα ηέιε ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2016. 
Καηφπηλ έγθξηζεο ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ ζπκκφξθσζεο, ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη 
ε απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ απνζήθεπζήο ηνπο ζα νινθιεξσζεί βάζεη απζηεξνχ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2018, ιακβάλνληαο ππφςε 
θξηηήξηα φπσο θπξίσο ε επηθηλδπλφηεηα θαη ε πνζφηεηα. 

 Απνθαηάζηαζε ησλ θπξηφηεξσλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ δηάζεζεο απνβιήησλ έσο ην 2020. 
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Όζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ησλ δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ δηαρείξηζεο γίλεηαη εμεηδηθεπκέλα γηα θάζε 
ξεχκα απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη κε 
γλψκνλα ηελ επίηεπμε απηάξθεηαο ηφζν ζε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ, φζν θαη ζε επίπεδν ρψξαο. 
Βαζηθή παξάκεηξν ζηε δηακφξθσζε ησλ δηθηχσλ απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ 
απνβιήησλ, κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ρσξηζηή ζπιινγή, ηελ πξνεηνηκαζία γηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζε, θαη ελίζρπζε ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο γηα ηα απφβιεηα 
πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ. Η δηάζεζε απνηειεί χζηαηε επηινγή δηαρείξηζεο θαη 
πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο πνζφηεηεο πνπ ηερληθά είλαη αζχκθνξν λα ππνζηνχλ πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία, νδεγψληαο ζε κεησκέλεο αλάγθεο γηα ζρεηηθέο ππνδνκέο θαη ζε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 
ηαθήο απνβιήησλ. 
 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δξάζεσλ, νη νπνίεο 
θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο επηκέξνπο θαηεγνξίεο: 

 Ννκνζεηηθά κέηξα: Πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνηάζεηο γηα εθδφζεηο Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, 
ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, 
θαζψο θαη ελζσκάησζε Οδεγηψλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ. 

 Οξγαλσηηθά – Γηνηθεηηθά κέηξα: Αθνξνχλ θπξίσο δξάζεηο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (Τπνπξγείσλ 
ΟΣΑ Α & Β βαζκνχ, ΦνΓΑ θ.ιπ.) κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ζηελ νξγάλσζε θαη 
παξαθνινχζεζε ησλ δηθηχσλ δηαρείξηζεο. ηα νξγαλσηηθά κέηξα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 
έθδνζε εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ ζε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 Τπνδνκέο-έξγα: Πεξηιακβάλνπλ βειηηψζεηο – επεθηάζεηο θαη αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ 
ζπιινγήο, κεηαθφξησζεο θαη κεηαθνξάο απνβιήησλ, εγθαηάζηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο 
θαη αλάθηεζεο απνβιήησλ θαη θαηαζθεπή έξγσλ αζθαινχο δηάζεζεο γηα ηα κε αλαθηψκελα 
απφβιεηα. 

 Οηθνλνκηθά κέηξα: Καζνξίδνληαη νη δξάζεηο παξνρήο νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ 
πηνζέηεζε θαζαξψλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ επηινγή αλψηεξσλ ηεξαξρηθά ιχζεσλ δηαρείξηζεο, 
θαζψο θαη δξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. 

 Πξνδηαγξαθέο – Πξφηππα – Οδεγνί – Μειέηεο: Πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε 
πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο δεπηεξνγελψλ πιηθψλ, ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ 
απνραξαθηεξηζκφ απνβιήησλ, θαζψο θαη επηθαηξνπνηήζεηο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα 
εξγαζίεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Δπίζεο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία δξάζεσλ εληάζζεηαη ε 
ζχληαμε νδεγψλ θαηεγνξηνπνίεζεο απνβιήησλ, ε αλάπηπμε νδεγψλ εθαξκνγήο επηκέξνπο 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, θαζψο θαη ε εθπφλεζε εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ. 

 Δλεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε – εθπαίδεπζε: Πξφθεηηαη γηα ηηο δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ 
ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνξέσλ ζηα ζέκαηα ζχλλνκεο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 
Οη ΟΣΑ Α βαζκνχ εκπιέθνληαη ζην αλσηέξσ πξφγξακκα δξάζεσλ ζηα Οξγαλσηηθά-Γηνηθεηηθά 
κέηξα, ζηηο ππνδνκέο- έξγα θαη ζηελ ελεκέξσζε-επαηζζεηνπνίεζε- εθπαίδεπζε. 
εκεηψλνπκε φηη ην ΔΓΔΑ δελ πξνβιέπεη θακία κνλάδα δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 
εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο. 
 
Όζνλ αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΓΔΑ, 
απηέο αλακέλεηαη λα είλαη ζεηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 
πλνπηηθά νη αλακελφκελεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηα εμήο: 

1. Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή κέζσ: 

 Σεο κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ νξγαληθψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο 
δηάζεζε σο απνηέιεζκα πηνζέηεζεο ηεξαξρηθά πςειφηεξσλ επηινγψλ δηαρείξηζεο θαη ηεο 
αζθαινχο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ, 

 Σεο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ησλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ θαη ησλ «ηζηνξηθά» 
απνζεθεπκέλσλ απνβιήησλ, 

 Σεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ α΄ πιψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο ρξήζεο δεπηεξνγελψλ 
θαπζίκσλ, σο απνηέιεζκα ηεο ηεξάξρεζεο ησλ επηινγψλ δηαρείξηζεο. 

2. Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη βηνηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο πνιηηηζηηθήο – ηζηνξηθήο 
θιεξνλνκηάο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, κέζσ: 
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 Σεο κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο δηάζεζε (θαη θαη’ επέθηαζε 
ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ απφ ηελ ηαθή) σο απνηέιεζκα πηνζέηεζεο απηάξθεηαο ζε 
ππνδνκέο αζθαινχο δηάζεζεο, 

 Σεο δηαζθάιηζεο πεξηβαιινληηθά νξζήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ 
πνζνζηνχ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ΔΓ (χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο), 

 Σεο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο , ησλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ θαη ησλ 
«ηζηνξηθά» απνζεθεπκέλσλ απνβιήησλ, 

 Σεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ α΄ πιψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο ρξήζεο δεπηεξνγελψλ 
θαπζίκσλ, σο απνηέιεζκα ηεο ηεξάξρεζεο ησλ επηινγψλ δηαρείξηζεο 

3. Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ κέζσ: 

 Πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο / επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, ησλ παξαγσγψλ επηκέξνπο 
ξεπκάησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ (δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ / 
εκεξίδσλ, θαηάξηηζε εγρεηξηδίσλ, νδεγψλ θ.α.). 

4. Κνηλσληθφ – νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ: 

 Σεο αλάπηπμεο, ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο βειηίσζεο ππνδνκψλ θαη παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 

 Σεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

 Σεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο πεξηνρψλ 
ηνπξηζηηθνχ ή άιινπ αλαπηπμηαθνχ ελδηαθέξνληνο, 

 Σεο ηφλσζεο ησλ πεξηθεξεηψλ σο ηφπσλ επελδχζεσλ, εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο, 

 Σεο πηνζέηεζεο ζηξαηεγηθψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

5. Δθαξκνγή ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηα απφβιεηα κέζσ: 

 Σεο θάιπςεο ησλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ ζηφρσλ αμηνπνίεζεο – αλαθχθισζεο – 
αλάθηεζεο απνβιήησλ, 

 Σεο πξνψζεζεο ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ, φπνπ πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ 
πξφιεςε παξαγσγήο σο βέιηηζηε επηινγή, αθνινπζνχκελε απφ ηελ πξνεηνηκαζία γηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ αλαθχθισζε, ηηο άιιεο κνξθέο αλάθηεζεο (π.ρ. αλάθηεζε 
ελέξγεηαο) θαη ηελ αζθαιή δηάζεζε σο ηειεπηαία επηινγή δηαρείξηζεο, 

 Σεο πξνψζεζεο ησλ ινηπψλ αξρψλ (εγγχηεηαο, απηάξθεηαο, δηεπξπκέλε επζχλε 
παξαγσγνχ), 

 Σεο θάιπςεο ησλ πνιηηηθψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν (αληηκεηψπηζε απνβιήησλ σο πφξν, 
αεηθνξηθή ρξήζε πφξσλ, θπθιηθή νηθνλνκία θ.ιπ.), 

 Σεο εμππεξέηεζεο ησλ ζηφρσλ ησλ ινηπψλ ζρεδίσλ / πξνγξακκάησλ. 
6. Διαρηζηνπνίεζε απαίηεζεο ελέξγεηαο κέζσ: 

 Σεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ α΄ πιψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο ρξήζεο δεπηεξνγελψλ 
θαπζίκσλ, σο απνηέιεζκα ηεο ηεξάξρεζεο ησλ επηινγψλ δηαρείξηζεο. 

 
Οη ελδερφκελεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, είλαη ηνπηθήο θιίκαθαο θαη 
ζρεηίδνληαη κε: 

 Σηο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ, νη 
νπνίεο δελ αθνξνχλ ην Γήκν καο. 

 Σηο επηπηψζεηο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ νη νπνίεο 
κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ κε ηε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ησλ παξαγσγψλ 
απνβιήησλ, θαζψο θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

  

ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΣΑ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ 

  
Σε ιήςε ζεηηθήο γλσκνδνηηθήο απφθαζεο επί ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ, εθθξάδνληαο ηελ άπνςε 
φηη γηα λα έρεη επηηπρία ε εθαξκνγή ηνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε 
ηνπ θνηλνχ, δηφηη ρσξίο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο, νη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δελ κπνξνχλ λα 
πινπνηεζνχλ.»  

 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ΓΣ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Τν ΓΣ έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ θαη όια ηα 

αλσηέξσ 
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Α π ο θ α ζ ί δ ε η       ο κ ό θ φ λ α 

 

Γλσκνδνηεί ζεηηθά επί ηεο Σηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ Δζληθνύ 

Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ, θαη εθθξάδεη ηελ άπνςε, όηη γηα λα έρεη επηηπρία ε 

εθαξκνγή ηνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ, δηόηη ρσξίο 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο, νη ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δελ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ.  

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό: 233/16 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

Γεώργηος 

Παπαδόποσιος 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

Ν. Καηζηακάθε 

ΣΑ ΜΕΛΗ : 
Ν.Φσηηάδεο, Α.Τέξςεο, , Λ.Παπαδεκεηξίνπ, 

Γ.Κσηνύιαο, Μ.Μπηληάθνο, Δ.Σηεξγηόπνπινο, 

Θ.Μπισλάο, Γ.Βαζηιεηάδεο, Σ.Ληάλνο, 

Φ.Γακηαλνύ, Γ.Λίηζθαο, Γ.Σαλαιίδεο, 

Γ.Σηπιηάδεο, Μ.Αλησλίνπ, Λ.Εήζεο, 

Π.Γάγγαο,Ά.Πεηζάιληθνπ, Η.Τόκνπ, 

Κ.Αλησληάδεο, Γ.Μπακπάθνο, Φ.Παξραξίδεο, 

Η.Θενδνζόπνπινο, Π.Τόζθνο, Α.Τζατξίδεο, 

Γ.Μνπηίδεο, , Ν.Βαζηιεηάδεο, Β.Κνπκπάλε, 

Α.Αζαλαζίνπ. 
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