Νέο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση στη Βουλή
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017 - Η θέσπιση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για

την ανακύκλωση αποτελεί πλέον απαίτηση των καιρών. Ο
προηγούμενος νόμος 2939/01 μετά από 16 χρόνια καθυστερημένης και
ελλιπούς εφαρμογής, αποδεικνύεται πλέον ανεπαρκής, καθώς είναι
αναντίστοιχος με τις αξιώσεις και τους στόχους του ΕΣΔΑ, αλλά και
ανεπαρκής ως προς τις βασικές αρχές της οδηγίας 2008/98/ΕΕ και της
κυκλικής οικονομίας.
Το νέο νομοσχέδιο που προωθείται, στοχεύει στην προώθηση της
ανακύκλωσης, η οποία αποτελεί εθνική μας πολιτική.
Δυστυχώς η σημερινή εικόνα της ανακύκλωσης είναι απογοητευτική.
Το 81% των δημοτικών αποβλήτων της χώρας μας καταλήγει σε χώρους
υγειονομικής ταφής σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που
περιορίζεται στο 31%, ενώ η ανακύκλωση στην Ελλάδα αγγίζει μόλις το
16% και η λιπασματοποίηση το 3%.
Το νέο σχέδιο νόμου ρυθμίζει την ορθή και διαφανή λειτουργία των
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, καταπολεμά την
εισφοροδιαφυγή, αναβαθμίζει το ρόλο των ΟΤΑ, εισάγει την συμμετοχή
της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, αξιοποιεί τους πόρους της
ανακύκλωσης προς όφελος της κοινωνίας και της εθνικής μας
οικονομίας, μειώνει τη χρήση της πλαστικής σακούλας, που έχει ήδη
θεσπιστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση και τέλος ενισχύει τον
ελεγκτικό και επιχειρησιακό ρόλο του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης, ο οποίος πλέον αναλαμβάνει έναν αναβαθμισμένο και
ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση και εφαρμογή της ανακύκλωσης στην
Ελλάδα.
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα υποστηρίξουν σε μεγάλο
βαθμό την προώθηση της ανακύκλωσης, προέρχονται από πόρους του
ΥΜΕΠΕΡΑΑ και του ΕΠΑΝΕΚ αλλά και από προγράμματα ΕΣΠΑ 20142020. Ειδικά όσο αφορά τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020, διατίθενται
για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων συνολικά 1.028,5 Μ Ευρώ.
Τα οφέλη που πρόκειται να προκύψουν από την εφαρμογή του νέου
νομοσχεδίου είναι σημαντικά, καθώς θα δοθεί «ανάσα» στο

περιβάλλον με τον περιορισμό των αποβλήτων που καταλήγουν στους
χώρους υγειονομικής ταφής, θα προστατευθεί η δημόσια υγεία, θα
δημιουργηθούν περισσότερες από 15.900 θέσεις εργασίας στη χώρα
μας αλλά και επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ θα μειωθεί προς όφελος
των ΟΤΑ, το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων τους.

