
Ο. ΚΟΤΣΕΛΙΔΟΥ
Γενική Διευθύντρια ΕΔΕΥΑ
 
Οι ΔΕΥΑ υποχρεούνται να 
προβαίνουν στην ανάκτηση του 
κόστους των υπηρεσιών που 
παρέχουν
σελ. 10-11

Α.ΚΑΤΡΗΣ 
Διευθύνων Σύμβουλος 

WATT S.A.

Σημαντικά έργα για τη διαχείριση 
των υδάτων στην προσεχή 

τετραετία
σελ.  8-9

Κ. ΑΡΑΒΩΣΗΣ
Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Υδάτων

Μόνο με ανάπτυξη της κυκλικής 
οικονομίας εφικτός ο στόχος του 

υπολείμματος 10% προς ταφή
σελ. 12-14

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Έναρξη κατασκευής 
του έργου ΣΔΙΤ «Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Απορριμμάτων 
Πελοποννήσου» σελ.17

ΣΕΒ: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και 
η ευκαιρία για Ελλάδα
σελ.4

Η Ανακύκλωση δεν γίνεται με λόγια, 
αλλά με έργα σελ.6



ALTAIR V4
Ογκομετρικό υδρόμετρο νέας γενιάς
Σώμα από ορείχαλκο ή συνθετικό υλικό
Ονομαστική διατομή DN15 & 20 mm
Ονομαστική παροχή Q3 = 2,5 m3/h
Μετρολογική κλάση R=160 έως R=800
Με εσωτερικό αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο

AQULIA V4
Μετρητής απλής ριπής
Έγκριση MID για έως R=630 (DN80 & 100)
Γυάλινος/Μεταλλικός καταμετρητής εξ αρχής
Περιστρεφόμενη φλάντζα
Παροχή έναρξης 15 l/h (DN 50)
Εύρος υψηλού δυναμικού

HYDRUS
Υδρόμετρο υπερήχων με ενσωματωμένο RADIO

Σώμα από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας
Ονομαστική διατομή DN15 έως 50 mm

Ονομαστική παροχή Q3 = 2,5 m3/h
Μετρολογική κλάση R=250 έως R=400

Χωρίς κινούμενα μέρη
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Το έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ», 
που προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο του Δήμου, αδειοδοτή-
θηκε περιβαλλοντικά σε γήπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, με 
φορέα υλοποίησης τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού 
Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
Το έργο είναι το πρώτο στην Αττική που ωριμάζει από τον 
ΕΔΣΝΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου και  
αναμένεται να είναι εξ ολοκλήρου ώριμο τον Μάρτιο 2021 
με την ολοκλήρωση της Οριστικής Μελέτης και των Τευχών 
Δημοπράτησης. 
Στη συνέχεια θα γίνει η δημοπράτηση του Πράσινου Σημείου 
από τον ΕΔΣΝΑ, ο οποίος έχει συνάψει προγραμματική σύμ-
βαση με τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου για την υλοποίηση του 
έργου. 
Η ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων www.
epta.gr, είναι υπεύθυνη για το σύνολο των μελετών ωρίμαν-
σης του έργου. 
Η δημιουργία ενός πράσινου σημείου στο Δήμο Μοσχά-
του-Ταύρου, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των 
στόχων ανακύκλωσης και την προώθηση της χωριστής συλ-
λογής των αποβλήτων. 
Οι πολίτες του Δήμου θα μεταφέρουν στο Πράσινο Σημείο 
ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο, γυα-
λί), απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, από-
βλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, βιο-
αποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, βρώσιμα έλαια 
και λίπη, απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ογκώδη 
απόβλητα καθώς και μικρές ποσότητες αποβλήτων από μι-
κροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών τα οποία θα εναποτί-
θενται σε κατάλληλα μέσα αποθήκευσης/συλλογής και στη 
συνέχεια θα επαναχρησιμοποιούνται ή θα ανακυκλώνονται.

Επικοινωνία:
ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων
ΗΝΙΟΧΟΥ 16, 15238, ΧΑΛΑΝΔΡΙ - www.epta.gr
Τηλ. 2106086300 Fax 2106086302 Ε-mail info@epta.gr

Ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του 1ου  πράσινου σημείου 
στην Άττικη στον δήμο Μοσχάτου - Τάυρου

Επένδυση στη βιομάζα εξετάζει η Επίλεκτος 
Ενεργειακή
Το ενδεχόμενο δημιουργίας σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας, 
ισχύος 2,5 Mw στα Φάρσαλα εξετάζει η θυγατρική του εισηγμένου ομίλου. Σκέψεις για 
παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο ταμπλό του ΧΑ.
Μπορεί η κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα της Επίλεκτος 
να συνεχίζει να είναι ζημιογόνος, επηρεασμένη μεταξύ άλλων 
και από τις επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο, ωστόσο τα 
πράγματα εξελίσσονται σαφώς καλύτερα για τη θυγατρική της 
εταιρεία Eπίλεκτος Ενεργειακή.

Η τελευταία πέρα από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 9,99 Mw στα 
Φάρσαλα, λειτουργεί από το Μάιο του 2019 στην ίδια περιοχή 
μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερί-
ου ισχύος 5,252 Mw (πρόκειται για τη μεγαλύτερη του είδους 
στην Ευρώπη).

Η συγκεκριμένη μάλιστα μονάδα «ανεβάζει ταχύτητες», καθώς 
ενώ κατά το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2019-Ιουνίου 2020 είχε παρα-
γωγή 17,11 Mw, στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 (στο μισό δη-
λαδή χρονικό διάστημα) η παραγωγή έφτασε στα 11,474 Mw. 
«Τα έσοδα της μονάδας αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω 
τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου», αναφέρει χαρακτηριστικά 
η διοίκηση της Eπίλεκτος Ενεργειακή.

Πέραν αυτών, η εταιρεία εξετάζει να υλοποιήσει και άλλα επεν-
δυτικά σχέδια με ενδεικτική περίπτωση τη δημιουργία σταθ-
μού ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας, ισχύος 2,5 Mw 
και πάλι στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων.

Η Eπίλεκτος Ενεργειακή είναι εισηγμένη στη Νέα Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και εξετάζει το ενδεχόμενο πα-
ράλληλης διαπραγμάτευσης των μετοχών της και στο ΧΑ. Κατά 
τη δωδεκάμηνη οικονομική χρήση 2019-2020, σημείωσε κύκλο 
εργασιών 7 εκατ. ευρώ, EBITDA +3,199 εκατ. και προ φόρων 
κέρδη 25 χιλ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 9,1 εκατ. καθαρός δανεισμός 
21,5 εκατ. ευρώ).

Μετά τη λήξη της προαναφερόμενης χρήσης, η Eπίλεκτος 
Ενεργειακή κατάφερε να μειώσει το μέσο επιτόκιο δανεισμού 
της.

Πηγή:euro2day
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ΣΕΒ: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η 
ευκαιρία για Ελλάδα
Η υστέρηση που παρουσιάζεται στη χώρα σε τομείς όπως η διαχείριση αποβλήτων και 
η χρήση δευτερογενών υλικών, η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, η ενεργειακή 
αποδοτικότητα των κτιρίων και η ηλεκτροκίνηση, αποτελούν σήμερα πεδία ευκαιριών για 
επενδύσεις, τονίζει ο ΣΕΒ
Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τον οδικό 
χάρτη για την εκπλήρωση του στόχου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για κλιματική ου-
δετερότητα μέχρι το 2050 σε συνδυασμό 
με την δέσμευση για κοινωνικά δίκαιη με-
τάβαση και την ανάγκη υλοποίησης επεν-
δύσεων ύψους €1τρισ., σημειώνει σε ανά-
λυσή του ο ΣΕΒ.

Οπως αναφέρει, η αύξηση της φιλοδοξίας 
της Ε.Ε. για το κλίμα επιτείνει την ανάγκη 
διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων που θα αναλάβουν το επιπλέ-
ον κόστος και την εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού μέσω ενός συστήματος 
αποτελεσματικής τιμολόγησης άνθρακα. 
Για τη χώρα μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να 
σχεδιαστεί και να λειτουργήσει αποτελε-
σματικά ο μηχανισμός συνοριακής προ-
σαρμογής άνθρακα, αφού, λόγω γεωγραφι-
κής θέσης, υπάρχει ιδιαίτερη έκθεση στον 
κίνδυνο «διαρροής άνθρακα».

Είναι σημαντικό και οι υπόλοιπες μεγάλες 
οικονομίες του πλανήτη να αναλάβουν 
παρόμοιες δεσμεύσεις για το κλίμα, καθώς 
το επίπεδο των παγκόσμιων προσπαθειών 
είναι ανεπαρκές για την εκπλήρωση των 
παγκόσμιων κλιματικών στόχων της Συμ-
φωνίας του Παρισιού.

Όσο η Ε.Ε. θα αυξάνει τη διαφορά των 
κλιματικών στόχων της έναντι των αντα-
γωνιστικών της οικονομιών που δεν έχουν 
αναλάβει παρόμοιες δεσμεύσεις, ο κίν-
δυνος μεταφοράς επενδύσεων, νέων ή 
και υφιστάμενων εκτός Ε.Ε. θα γίνεται πιο 
ορατός. Είναι ανάγκη, η χώρα να εισέλθει 
σε γρήγορη ανάκαμψη, υιοθετώντας νέα 
βιώσιμα οικονομικά μοντέλα αξιοποιώντας 
αποτελεσματικά και χωρίς καθυστερήσεις 
τους διαθέσιμους πόρους της Πράσινης 
Συμφωνίας και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας στο 
πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας αποτελεί 
στρατηγική προτεραιότητα για την αντι-
στροφή της κλιματικής αλλαγής και την 
ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστη-
ριοτήτων, τονίζει ο ΣΕΒ.

Η Ελλάδα καταγράφει χαμηλές επιδόσεις 
έναντι των ευρωπαϊκών σε σημαντικούς 
τομείς της κυκλικής οικονομίας, όπως η δι-
αχείριση αποβλήτων. Η κυκλική οικονομία 

θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως το σύγχρο-
νο οικονομικό μοντέλο της χώρας για την 
προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη 
της αγοράς, την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας και την παραγωγή αξίας για το 
περιβάλλον και την κοινωνία.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα στηρίζει 
την πράσινη συμφωνία, αναγνωρίζει τις 
σημαντικές ευκαιρίες που εμφανίζονται 
και τονίζει την ανάγκη στήριξης της μετά-
βασης. Οι ελληνικές βιομηχανίες μείωσαν 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
κατά 29% μεταξύ 1990 και 2018, ποσοστό 
που υπερβαίνει τη συνολική μείωση των 
εκπομπών του βιομηχανικού κλάδου της 
Ε.Ε. (-22%) για το ίδιο διάστημα.

Από τα €32 δισ. που θα λάβει η Ελλάδα από 
το Ταμείο Ανάκαμψης, περίπου €12 δισ. θα 
διατεθούν για την «πράσινη» ανάπτυξη. Η 
αποτελεσματική και χωρίς καθυστερήσεις, 
αξιοποίηση των πόρων αυτών είναι κρίσιμη 
προϋπόθεση για την επιστροφή σε τροχιά 
ανάπτυξης μετά την πανδημία.

Επισημαίνεται ότι με πρωτοβουλία του ΣΕΒ 
από το 2008, έχει συσταθεί το Συμβούλιο 
ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) με 
στόχο την προώθηση των αρχών της βιώ-
σιμης ανάπτυξης στις επιχειρήσεις και στον 
δημόσιο διάλογο.

Τι είναι η Πράσινη Συμφωνία;
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις την επόμε-
νη περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφω-
νία είναι η απάντηση της Ε.Ε. σε αυτή την 
πρόκληση, θέτοντας τον εμβληματικό 
στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη 
κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 
2050.

Στην πράξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
δράσεων (Δ2), και με ενσωμάτωση της διά-
στασης της βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτι-
κές, αποτελεί τον οδικό χάρτη της Ευρώπης 
προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο στόχος αυ-
τός συνδυάζεται με την πρωτοβουλία για 
δίκαιη μετάβαση ώστε να μη μείνει  πίσω 
κανένα μέρος της κοινωνίας. Για την επίτευ-
ξη της κλιματικής ουδετερότητας η Ε.Ε. έχει 
αναπτύξει το επενδυτικό σχέδιο της Ευρω-

παϊκής Πράσινης Συμφωνίας ύψους τουλά-
χιστον €1 τρισ. για την επόμενη δεκαετία. 
Με αυτό τον τρόπο, η Ευρώπη επιβεβαι-
ώνει τη δέσμευσή της στους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού και συνεχίζει να 
πρωτοπορεί στην αντιμετώπιση της απει-
λής της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο 
επίπεδο, σε συνθήκες μάλιστα διευρυμένης 
αβεβαιότητας και οικονομικής ύφεσης, κα-
θώς η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρί-
σης από την πανδημία καθίσταται πρώτη 
προτεραιότητα.

Οι σημαντικότερες 
προκλήσεις
Στις σημαντικές προκλήσεις που θέτει η 
Πράσινη Συμφωνία, κυριαρχεί αυτή της δι-
ατήρησης της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του 
κινδύνου «διαρροής άνθρακα», δηλαδή 
του κινδύνου μεταφοράς μέρους της πα-
ραγωγής της Ε.Ε. σε χώρες χωρίς το κόστος 
που συνεπάγεται ο περιορισμός εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Η χώρα μας 
λόγω γεωγραφικής θέσης παρουσιάζει 
αυξημένη έκθεση στον κίνδυνο «διαρ-
ροής άνθρακα».

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη κατά το 
πρότυπο της Πράσινης Συμφωνίας και στη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας θα δι-
αδραματίσουν μεταξύ άλλων, η βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης, η μείωση του 
ανθρακικού αποτυπώματος του ενεργει-
ακού μίγματος, η μετάβαση στην κυκλική 
οικονομία, η προστασία της βιοποικιλότη-
τας και η έρευνα και καινοτομία με έμφαση 
στην ανάπτυξη των απαραίτητων «πράσι-
νων» τεχνολογιών.

Η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού στόχου μεί-
ωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
κατά 55%, έναντι 40%, μέχρι το 2030, που 
αποφασίστηκε τον προηγούμενο Δεκέμ-
βριο, ήδη δημιουργεί νέες προκλήσεις, 
αλλά και ευκαιρίες, καθώς συνδέεται με την 
ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων ύψους 
€350 δισ., κυρίως σε κλάδους που δεν κα-
λύπτονται από το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο μείωσης εκπομπών της Ε.Ε. όπως οι 
μεταφορές και ο οικιακός τομέας.

Η Ελλάδα αναμένεται να λάβει συνολικούς 
πόρους από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. 



5 Ιανουάριος 2021

ύψους €72 δισ. κατά την επόμενη δεκα-
ετία, εκ των οποίων τα €32 δισ. από το 
Ταμείο Ανάκαμψης. Η αξιοποίηση των πό-
ρων αυτών αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία 
για την χώρα ώστε να επιταχυνθεί η μετά-
βαση από την ύφεση της πανδημίας στην 
ανάπτυξη. Από τα €32 δισ. του Ταμείου 
Ανάκαμψης, περίπου €12 δισ. θα διατε-
θούν για την «πράσινη» ανάπτυξη.

Η υστέρηση που παρουσιάζεται σε το-
μείς όπως η διαχείριση αποβλήτων και η 
χρήση δευτερογενών υλικών, η διείσδυση 
των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, η ενερ-
γειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και η 
ηλεκτροκίνηση, αποτελούν σήμερα πεδία 
ευκαιριών για επενδύσεις με θετικό πρό-
σημο ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
χώρας. Οι εγκεκριμένοι Εθνικοί Σχεδια-
σμοί για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 

και για τη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 
θέτουν φιλόδοξους στόχους εκτιμώντας 
παράλληλα επενδυτικές ανάγκες της τά-
ξης των €50 δισ.  Ταυτόχρονα, μέσω της 
Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οι-
κονομία η Ελλάδα προωθεί σταθερά τις 
αναγκαίες τομές στον τομέα αυτό, ενώ 
η νέα Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για 
την Ανακαίνιση του Εθνικού Κτιριακού 
Αποθέματος στοχεύει στην ενεργειακή 
αναβάθμιση του 12-15% των κτιρίων. 
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν οι 
επενδύσεις που απαιτούνται για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής, οι οποίες ήδη επηρεάζουν πε-
ρισσότερο τη νότια Ευρώπη και τις χώρες 
της Μεσογείου.

Η υιοθέτηση νέων βιώσιμων οικονομικών 
μοντέλων, αξιοποιώντας αποτελεσματικά 

και χωρίς καθυστερήσεις τους διαθέσι-
μους πόρους της Πράσινης Συμφωνίας 
και του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι σημα-
ντική ευκαιρία για την ταχεία έξοδο της 
ελληνικής οικονομίας από την ύφεση που 
προκάλεσε η πανδημία και την επιστρο-
φή της σε τροχιά ανάπτυξης.

Με πρωτοβουλία του ΣΕΒ από το 2008, 
έχει συσταθεί το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) με στόχο την 
προώθηση των αρχών της βιώσιμης 
ανάπτυξης στις επιχειρήσεις και στον 
δημόσιο διάλογο.  Η Πράσινη Συμφωνία 
επιβεβαιώνει ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη 
βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα κυ-
βερνήσεων, κοινωνίας και επιχειρήσεων, 
γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτι-
κή την επίτευξη των στόχων του ΒΙΑΝ.

Υπεγράφη η σύμβαση για το αποχετευτικό 
δίκτυο στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας
 
Το κόστος του έργου δημοπρατήθηκε στα 12.8 εκατ.ευρώ 

Υπεγράφη η σύμβαση για τα έργα στο αποχετευτικό δίκτυο στο 
Μαρκόπουλο με ανάδοχο την ΕΡ.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα 
πρόκειται για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο 
Ράφτη — Α’ φάση» με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Μαρκοπούλου.

Το κόστος του έργου δημοπρατήθηκε στα 12.8 εκατ.ευρώ (τιμή 
με ΦΠΑ, 10.4 εκατ. ευρώ τιμή χωρίς ΦΠΑ), ενώ η εκτιμώμενη τιμή 
ανήλθε στα 26.7 εκατ. ευρώ (τιμή με ΦΠΑ,  21.6 εκατ. ευρώ τιμή 
χωρίς ΦΠΑ). Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε με 
την ανάδοχο εταιρία στις 21 Δεκεμβρίου 2020 και συνολικά είχαν 
υποβληθεί 13 προτάσεις. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.
Η διάρκεια των έργων ορίστηκε στους 36 μήνες από την ημερομη-
νία υπογραφής της σύμβασης.

Το αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή τμήμα-
τος του συνολικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Πόρτο 
Ράφτη, το οποίο θα καλύπτει το κύριο παραλιακό μέτωπο του 
οικισμού, κάποιους από τους κεντρικούς συλλεκτήρες, καθώς και 
τους Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς (Κ.Α.Α.), οι οποίοι είναι 
είτε αγωγοί βαρύτητας είτε δίδυμοι κεντρικοί καταθλιπτικοί αγω-
γοί των αντλιοστασίων μεταφοράς ακαθάρτων.

Η κατασκευή των αντλιοστασίων αποτελεί αντικείμενο ανεξάρ-
τητης εργολαβίας. Το δίκτυο βαρύτητας έχει συνολικό μήκος 37,9 
χιλιόμετρα περίπου και αποτελείται από αγωγούς διαμέτρων από 
200 έως 800 χλσ. Το μήκος διαδρομής των δίδυμων καταθλιπτι-
κών αγωγών είναι 7,2 χιλιόμετρα περίπου, με διατομές αγωγών 
από 110 έως 600 χλσ.

Τέλος, στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η κα-
τασκευή 1.500 ιδιωτικών συνδέσεων.
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Η Ανακύκλωση δεν γίνεται με 
λόγια, αλλά με έργα
Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, στο 
δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΥΓΗ της 30ης Ιανουαρίου 2021
Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττι-
κής και του ΕΔΣΝΑ προωθεί ένα ολοκληρω-
μένο σχέδιο διαχείρισης των απορριμμά-
των του Λεκανοπεδίου, στο οποίο βασικός 
άξονας είναι η προώθηση της ανακύκλω-
σης και η δημιουργία ρευμάτων χωριστής 
διαλογής αποβλήτων και βιοαποβλήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΔΣΝΑ προκήρυξε δι-
αγωνισμό, με τη μέθοδο της Συμφωνίας 
Πλαισίου,  για την προμήθεια εξοπλισμού 
για την ανάπτυξη συστημάτων διαλογής 
στην πηγή, από τους δήμους της Αττικής.

Η εφημερίδα Αυγή, στο φύλλο της 30ης Ια-
νουαρίου, φιλοξένησε δημοσίευμα με τίτλο  
«Να ακυρωθεί ο αδιαφανής διαγωνισμός 
για τον εξοπλισμό ανακύκλωσης», μέσω 
του οποίου αναπαράγεται ερώτηση που 
υποβλήθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
– Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ερώ-
τηση, που αφορά τον διαγωνισμό που 
προκήρυξε ο ΕΔΣΝΑ,  ακόμη δεν έχει δια-
βιβαστεί στον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια 
Αττικής, έχει ήδη απαντηθεί στο παρελθόν 
, όταν είχε υποβληθεί και πάλι παρεμφερής 
ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον 
ίδιο διαγωνισμό. 

Η επιμονή όμως του κόμματος της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης και της κομματικής 
του εφημερίδας να θέτει διαρκώς τα ίδια 
ερωτήματα, με προφανείς σκοπούς τη συ-
κοφάντηση του έργου και της προσπάθειας 
του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής να 
προωθήσουν με πράξεις την ανακύκλωση, 
μας υποχρεώνει να τοποθετηθούμε ξανά 
στα ερωτήματα που τίθενται.

Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους πολί-
τες της Αττικής αφενός να απαντήσουμε με 
αλήθειες στα ψέματα και τις συκοφαντίες 
της ΑΥΓΗΣ . Αφετέρου, να αναδείξουμε τη 
διαφορά μας σε σχέση με τις δυνάμεις της 
απραξίας και της ασυνέπειας, που δεν έκα-
ναν τίποτα τα προηγούμενα χρόνια για να 
προχωρήσει με πράξεις κι όχι με λόγια, η 
ανακύκλωση στην Αττική.

Στα ψέματα της Αυγής, απαντάμε αλήθειες.

Αλήθεια πρώτη, θέλουμε να ενισχύσουμε 
τον εξοπλισμό ανακύκλωσης των Δήμων.   

Με τη δημοπρατούμενη σύμβαση,  ο ΕΔ-

ΣΝΑ επιδιώκει να προχωρήσει στην προ-
μήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη συ-
στημάτων διαλογής στην πηγή σε όλους 
τους Δήμους της Αττικής. Πρόκειται για 
επιφανειακές και υπόγειες γωνιές ανακύ-
κλωσης διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων, 
Πολυκέντρα Ανακύκλωσης Υλικών, Κιό-
σκια Ανακύκλωσης, «Έξυπνες» νησίδες και 
οικίσκους διακριτής συλλογής ανακυκλώ-
σιμων υλικών και βιοαποβλήτων, κάρτες 
ανακύκλωσης για τους δημότες που συνο-
δεύονται από ολοκληρωμένες εφαρμογές 
και προγράμματα πληροφορικής ώστε να 
υπάρχει παρακολούθηση και επιβράβευση 
όσων ανακυκλώνουν περισσότερο.

Αλήθεια δεύτερη, ο διαγωνισμός προβλέ-
πει την προμήθεια εξοπλισμού που δεν 
καλύπτεται από άλλους φορείς κι εξυπη-
ρετεί συγκεκριμένες ανάγκες

Με τον εξοπλισμό που θα προμηθευθούμε 
και θα μοιράσουμε στους Δήμους, θα γίνε-
ται ανακύκλωση υλικών (χαρτί, πλαστικό, 
γυαλί, μέταλλα) που δεν αποτελούν υλικά 
συσκευασίας (όπως π.χ. πλαστικά παιχνίδια, 
μεταλλικά εξαρτήματα και σκεύη, έντυπο 
χαρτί κλπ). Τα υλικά αυτά δεν εντάσσονται 
στις υποχρεώσεις των Συστημάτων Εννα-
λακτικής Διαχείρισης, γι’ αυτό το λόγο η 
προμήθεια του νέου εξοπλισμού γίνεται για 
να επιτευχθεί αύξηση των ποσοστών ανα-
κύκλωσης σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδη-
γίες, το ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ Αττικής. 

Το ποσοστό των ανακυκλώσιμων υλικών 
που δεν καλύπτονται σήμερα από τα ΣΕΔ 
αποτελεί πανελλαδικά το 32,30 % των πα-
ραγόμενων απορριμμάτων (πηγή ΕΣΔΑ). 

Η προμήθεια λοιπόν του ανωτέρω εξοπλι-
σμού θα λειτουργήσει συμπληρωματικά 
προς τις υπόλοιπες δράσεις που έχει ανα-
πτύξει η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ ώστε να 
ολοκληρωθούν στο σύνολό τους οι προ-
βλέψεις του ΠΕΣΔΑ Αττικής και να κατα-
στεί εφικτή η προσέγγιση των στόχων που 
έχουν τεθεί για την εκτροπή από την ταφή 
όλων των ρευμάτων αποβλήτων που μπο-
ρούν να υποστούν κάποιας μορφής επεξερ-
γασία. 

Αλήθεια τρίτη, ο ΕΣΔΝΑ έχει ήδη προμη-
θευθεί κι άλλο εξοπλισμό για την υποστή-
ριξη της διαλογής στην πηγή.

Επισημαίνεται ότι ο ΕΔΣΝΑ , πέραν του 
ανωτέρω διαγωνισμού που έχει προγραμ-

ματίσει, έχει προχωρήσει ήδη σε μια σειρά 
δράσεων για την υποστήριξη της ανακύ-
κλωσης και της διαλογής στην πηγή μέσω 
της προμήθειας 200 απορριμματοφόρων 
συλλογής βιοαποβλήτων, 40.000 περίπου 
κάδων απορριμμάτων για την ανακύκλω-
ση βιοαποβλήτων , κάδων για τη συλλογή 
έντυπου χαρτιού, καθώς και 60 Κινητών 
Πράσινων Σημείων. Ενώ ήδη τέθηκε σε 
λειτουργία στον ΕΔΣΝΑ help desk, για στη-
ριχθούν οι δήμοι στη διαδικασία επικαιρο-
ποίησης των τοπικών σχεδίων τους για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων τους. 

Αλήθεια τέταρτη, η προμήθεια του εξοπλι-
σμού με τη μέθοδο της Συμφωνίας Πλαισί-
ου είναι απολύτως διαφανής κι ευέλικτη

Η επιλογή της προκήρυξης του διαγωνι-
σμού μέσω της διαδικασίας της Συμφωνίας 
Πλαισίου του άρθρου 39 του Ν. 4412/2016 
(Α’ 147) έγινε συνειδητά από τον ΕΔΣΝΑ, 
ώστε να διαθέτει διαφάνεια σε όλα τα στά-
δια υλοποίησης της , αλλά και  ευελιξία κατά 
την υλοποίηση του προγράμματος. 

Ως συμφωνία-πλαίσιο νοείται μια γενική 
συμφωνία, μία συμφωνία “ομπρέλα” μετα-
ξύ των αναθετουσών αρχών και οικονομι-
κών φορέων, στην οποία αποτυπώνονται 
εκ των προτέρων κάποιοι ή και όλοι οι όροι 
με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν οι 
μελλοντικές συμβάσεις που θα συναφθούν 
καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας. 

Η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί από 
μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση. 
Ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας της συμφω-
νίας-πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα στις 
αναθέτουσες αρχές να τις ενεργοποιούν 
στο βαθμό που επιθυμούν, έτσι ώστε υπό 
τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες 
να επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσματα 
σχέσης ποιότητας-τιμής (value for money). 
Πρακτικά ο ΕΔΣΝΑ θα προμηθευτεί μόνον 
εκείνον τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποι-
ήσει τελικά σε συνεννόηση με τους ενδια-
φερόμενους δήμους. 
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Αλήθεια πέμπτη, δεν υπάρχουν κρυφοί 
όροι στο διαγωνισμό 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε τηρώντας 
κάθε τύπο δημοσιότητας που προβλέπει ο 
Ν. 4412/2016  και περιέχει σαφείς και απαρά-
βατους όρους,  βάσει των οποίων μπορεί να 
συμμετέχει ένας οικονομικός φορέας σύμ-
φωνα με τις βασικές αρχές της διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης. Κρυφοί όροι ή 
όροι σε ψιλά γράμματα δεν επιτρέπονται 
στις συμβάσεις που δημοπρατούν δημόσιοι 
φορείς. Επιπλέον ο διαγωνισμός θα διέλθει 
προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο που θα ελέγξει λεπτομερώς κάθε 
πτυχή ως προς τη νομιμότητα και την οικο-
νομικότητά του.

Αλήθεια έκτη, δεν θα επιβαρυνθούν οι Δή-
μοι και οι πολίτες.

Το κόστος της προμήθειας του εξοπλισμού 
θα υλοποιηθεί δια συγχρηματοδότησης 

από πόρους του ΕΣΠΑ ή από  άλλα τυχόν 
προγράμματα χρηματοδότησης όπως ρητά 
έχει αποφασίσει και διευκρινίσει ο ΕΔΣΝΑ. 
Σε καμία περίπτωση δεν θα μετακυλιστεί 
στους δήμους και από κει στους πολίτες κα-
νένα κόστος.

Αλήθεια έβδομη, δεν συμφέρει τους Δή-
μους και την υπόθεση ανακύκλωση στην 
Αττική, η ακύρωση του διαγωνισμού

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζουν αυτή τη στιγμή οι δήμοι της Αττικής 
είναι η έλλειψη εξοπλισμού για την ανάπτυ-
ξη συστημάτων διαλογής στην πηγή, ώστε 
να φτάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα της 
ανακύκλωσης, να αρχίσουμε να εκτρέπου-
με από την ταφή απόβλητα όπως συμβαίνει 
στις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές πε-
ριφέρειες. 

Εάν ακυρωθεί ο διαγωνισμός , όπως ζητούν 
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζει 

η ΑΥΓΗ, τότε οι δήμοι θα στερηθούν του 
δημοπρατούμενου εξοπλισμού, δεν θα ση-
μειωθεί αύξηση των ποσοστών της ανακύ-
κλωσης, οι δήμοι θα κινδυνεύσουν με την 
επιβολή πρόσθετων τελών ταφής που ανα-
γκαστικά θα μετακυλήσουν στους πολίτες 
και το κυριότερο,  το περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα που θα συνεχίσουμε να αφήνουμε 
θα είναι ιδιαίτερα βαρύ, σε βάρος των επό-
μενων γενιών.

Νέα Αρχή για την ανακύκλωση στην Αττι-
κή

Απέναντι στην ανεύθυνη και συκοφαντική 
τακτική της Αυγής και των βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ, απαντάμε με αλήθειες, σχέδιο και 
έργο.

Με τον ΕΔΣΝΑ στην «πρώτη γραμμή»,  κά-
νουμε επιτέλους για την ανακύκλωση στην 
Αττική μια νέα αρχή, προς όφελος του μέλ-
λοντος των παιδιών μας.



Συνέντευξη

8  Ιανουάριος 2021

Τι προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο για τη 
διαχείριση των υδατικών πόρων;
Το νερό δεν αποτελεί εμπόρευμα, αλλά κοινό αγαθό, και πρό-
κειται για πεπερασμένο πόρο που πρέπει να προστατεύεται και 
να χρησιμοποιείται με βιώσιμο τρόπο, από την άποψη τόσο της 
ποιότητας όσο και της ποσότητας. Τελεί, ωστόσο, υπό την πίεση 
ποικίλων χρήσεων σε διάφορους τομείς, όπως η γεωργία, ο του-
ρισμός, οι μεταφορές και η ενέργεια.

Η πολιτική της ΕΕ έχει θεσπίσει δύο βασικά νομικά πλαίσια για την 
προστασία και τη διαχείριση των γλυκών και των θαλάσσιων πό-
ρων με μια ολιστική προσέγγιση με γνώμονα το οικοσύστημα, Α) 
την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και Β) την οδηγία-πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική.

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα της ΕΕ θεσπίζει πλαίσιο για την 
προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, 
των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων. Έχει ως στόχο την πρό-
ληψη και τη μείωση της ρύπανσης, την προώθηση της βιώσιμης 
χρήσης του νερού, την προστασία και τη βελτίωση του υδάτινου 
περιβάλλοντος, και την άμβλυνση των επιπτώσεων των πλημ-
μυρών και της ξηρασίας. Ο συνολικός στόχος συνίσταται στην 
επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για όλα τα ύδατα. 
Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη οφείλουν να συντάσσουν τα επο-
νομαζόμενα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού με 
βάση φυσικές γεωγραφικές λεκάνες απορροής ποταμών, καθώς 
και ειδικά προγράμματα μέτρων για την επίτευξη των στόχων.

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα υποστηρίζεται από πιο στοχοθε-
τημένες οδηγίες, όπως η οδηγία για τα υπόγεια ύδατα, η οδηγία 
για το πόσιμο νερό και η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης, η 
οδηγία για τη νιτρορύπανση, η οδηγία για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων, η οδηγία σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας πε-
ριβάλλοντος και η οδηγία για τις πλημμύρες.

Στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα η οποία ενσω-
ματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με τον Ν.3199/2003 προβλέπεται και 
η καθιέρωση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης 
των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και κανόνων και 
μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο καθορι-
σμός των διαδικασιών και της μεθόδου ανάκτησης του κόστους 
των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλο-
ντικού κόστους και του κόστους υδατικού πόρου, ώστε να επι-
τυγχάνεται η βιώσιμη χρήση και η βελτίωση της κατάστασης των 
υδάτων  και να διασφαλίζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος 
δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως κοινωνικό αγαθό απολύτως 
απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου.

Έτσι η θεσμοθέτηση των κανόνων κοστολόγησης και τιμολό-
γησης υπηρεσιών ύδατος διασφαλίζει ότι η τιμολογιακή πολιτι-
κή για το νερό παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την 
αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων και, επιπλέον την επαρκή 
συνεισφορά των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση 
του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης σε ποσοστό που καθο-
ρίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής 
ποταμών λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις της αποκατάστασης 

Κ. ΑΡΑΒΩΣΗΣ
Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Σημαντικά έργα για τη 
διαχείριση των υδάτων στην 
προσεχή τετραετία
«Στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα η οποία ενσωματώθηκε στο 
Εθνικό Δίκαιο με τον Ν.3199/2003 προβλέπεται και η καθιέρωση γενικών κανόνων 
κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και 
κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο καθορισμός 
των διαδικασιών και της μεθόδου ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών αυτών, 
συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους υδατικού 
πόρου, ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιμη χρήση και η βελτίωση της κατάστασης 
των υδάτων και να διασφαλίζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος δημόσιος χα-
ρακτήρας του νερού ως κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση 
του ανθρώπου.

Έτσι η θεσμοθέτηση των κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος διασφαλίζει ότι η τιμολογιακή πολι-
τική για το νερό παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων και, επιπλέον την 
επαρκή συνεισφορά των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης σε ποσοστό 
που καθορίζεται .
Πρόκειται για ένα νέο νομικό πλαίσιο το οποίο είναι προς όφελος, γενικά, των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και των ΔΕΥΑ, οι 
οποίες παρακολουθώντας τις επιδόσεις τους και καταγράφοντας τις αδυναμίες τους, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα, 
καλούνται να προχωρήσουν σε βελτίωση των υπηρεσιών τους, γεγονός που θα τους οδηγήσει στην οικονομική και οργανι-
κή τους βιωσιμότητα και αυτοτέλεια.

Την επόμενη τετραετία έχουν προγραμματιστεί σημαντικά έργα σε όλη την Ελλάδα για τον σκοπό αυτόν και η χρηματο-
δότηση που έχει ήδη προγραμματιστεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους θα έχει πρωτόγνωρα σημαντικό ύψος με το 
δεδομένο ότι θα πρέπει να καλυφθούν οι ελλείψεις και ολιγωρίες του παρελθόντος. Δημόσιες επενδύσεις, κονδύλια από το 
ΕΣΠΑ, αλλά και έργα ΣΔΙΤ, που θα κινητοποιήσουν παράλληλα και ιδιωτικά κεφάλαια.»Τα παραπάνω τονίζει μεταξύ άλλων 
σε συνέντευξη στο Water & Waste  o  γ.γ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων καθηγητής κ.Κ.Αραβώσης.

Αναλυτικά στη συνέντευξη αναφέρονται τα εξής



καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματικές συν-
θήκες.

Με την θεσμοθέτηση των ανωτέρω καθορίστη-
καν οι γενικοί κανόνες προσδιορισμού τόσο του 
χρηματοοικονομικού κόστους όσο Περιβαλ-
λοντικού κόστους και του κόστους Πόρου. Επι-
πλέον καθορίστηκε το πλαίσιο και η διαδικασία 
τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. 

Για την παρακολούθηση και βελτίωση των υπη-
ρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του δη-
μιουργήθηκε μηχανισμός παρακολούθησης και 
εποπτείας, μέσω πληροφοριακού συστήματος, 
στο οποίο κάθε πάροχος υποχρεούται ετησίως 
να εισάγει ηλεκτρονικά συγκεντρωτικά στοιχεία 
σχετικά με τη δραστηριότητά του. Ο ως άνω 
μηχανισμός παρέχει τη δυνατότητα συγκριτι-
κής αξιολόγησης των επιδόσεων των παρόχων, 
λειτουργώντας ως κίνητρο για τη βελτίωση της 
παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές 
καθώς και για την εξοικονόμηση ύδατος στις δι-
άφορες χρήσεις.

Πόσο έτοιμες είναι η ΔΕΥΑ για 
την προσαρμογή τους σε αυτό;
Η θέσπιση των κανόνων κοστολόγησης – τιμο-
λόγησης των υπηρεσιών ύδατος πραγματοποι-
ήθηκε τον Μάιο του 2017, ενώ το πληροφοριακό 
σύστημα λειτούργησε μόλις το 2019. 

Επομένως πρόκειται για ένα νέο νομικό πλαίσιο 
το οποίο είναι προς όφελος, γενικά, των παρό-
χων υπηρεσιών ύδατος και των ΔΕΥΑ, οι οποίες 
παρακολουθώντας τις επιδόσεις τους και κα-
ταγράφοντας τις αδυναμίες τους, μέσα από το 
πληροφοριακό σύστημα, καλούνται να προχω-
ρήσουν σε βελτίωση των υπηρεσιών τους, γεγο-
νός που θα τους οδηγήσει στην οικονομική και 
οργανική τους βιωσιμότητα και αυτοτέλεια.

Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα παρα-
τηρούμε τις αδυναμίες των παρόχων. Από τις 
καταγραφές των στοιχείων για τα έτη 2017 και 
2018 διαπιστώνουμε αδυναμία ορισμένων ΔΕΥΑ 
να εισάγουν τα στοιχεία τους στο σύστημα ή ει-
σαγωγή λανθασμένων στοιχείων. Παρόλα αυτά 
η ΔΕΥΑ έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο 
συμμετοχής στο πληροφοριακό σύστημα όσο 
και ορθότητας των εισαγόμενων δεδομένων 
σε σχέση με άλλους παρόχους (Δήμους, ΤΟΕΒ 
– ΓΟΕΒ). Και το κυριότερο έχουν την επιθυμία, 
όπως αυτή εκφράστηκε και από τον πρόεδρο 
της Ενώσεως κ. Μαρινάκη, να βελτιωθούν.

Ποιές πρωτοβουλίες πρόκειται 
να αναλάβει το υπουργείο 
Περιβάλλοντος;
Ως ΥΠΕΝ και αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμο-
γή των κανόνων κοστολόγησης – τιμολόγησης 
των υπηρεσιών ύδατος σχεδιάζουμε μία σειρά 
δράσεων προκειμένου να βελτιώσουμε την συμ-
μετοχή των παρόχων. Οι κύριες από αυτές είναι:
  

• Προετοιμασία σειράς τηλεδιασκέψεων με το 
σύνολο των ΔΕΥΑ ανά Περιφέρεια προκειμένου 
να συζητηθούν οι απορίες και οι δυσκολίες εισα-
γωγής των δεδομένων τους στο πληροφοριακό 
σύστημα. Η αρχή των τηλεδιασκέψεων αυτών  
πραγματοποιήθηκε στις 15/12/2020 με την ορ-
γάνωση ψηφιακή ημερίδας με πρωτοβουλία της 
Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας με συνδιοργανωτή την Ένωση Δημο-
τικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης. 
Στην ημερίδα που είχε ως θέμα την παρουσίαση 
του Πληροφοριακού Συστήματος των παρόχων 
ύδατος που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία 
συμμετείχαν 137 στελέχη από 80 Δ.Ε.Υ.Α. Στόχος 
της ψηφιακής εκδήλωσης ήταν η ορθή, ακριβής 
και έγκαιρη ενημέρωση του Πληροφοριακού 
Συστήματος από τις Δ.Ε.Υ.Α. με ακριβή στοιχεία 
κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών 
ύδατος. 

• Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων 
της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλο-
ντος και Υδάτων με το αντίστοιχο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 
με στόχο την καλύτερη επικοινωνία και άντληση 
στοιχείων από τα δύο μέρη. 

• Συνδρομή στις ΔΕΥΑ με τεχνική βοήθεια προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους για την εισαγωγή των δεδομένων τους στο 
πληροφοριακό σύστημα αλλά και γενικά για την 
εξασφάλισης της λειτουργικής τους και της δια-
χειριστικής τους επάρκειας

• Θέσπιση διοικητικών και οικονομικών κυρώσε-
ων στους παρόχους οι οποίοι δεν ανταποκρίνο-
νται στις υποχρεώσεις τους με δική τους υπαιτι-
ότητα.

Ποιοι πόροι και ποίου ύψους 
μπορούν να αξιοποιηθούν για 
την προσαρμογή των ΔΕΥΑ;
Οι ΔΕΥΑ ως αρμόδιοι φορείς για την Ύδρευση 
και Αποχέτευσης έχουν την ευθύνη να εξασφα-
λίζουν την παροχή ύδατος σε ποσότητα και 
ποιότητα που θα καλύπτει τις ανάγκες της κοι-
νωνίας και της οικονομίας. Την επόμενη τετρα-
ετία έχουν προγραμματιστεί σημαντικά έργα 
σε όλη την Ελλάδα για τον σκοπό αυτόν και η 
χρηματοδότηση που έχει ήδη προγραμματιστεί 
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους θα έχει 
πρωτόγνωρα σημαντικό ύψος με το δεδομένο 
ότι θα πρέπει να καλυφθούν οι ελλείψεις και ολι-
γωρίες του παρελθόντος. Δημόσιες επενδύσεις, 
κονδύλια από το ΕΣΠΑ, αλλά και έργα ΣΔΙΤ, που 
θα κινητοποιήσουν παράλληλα και ιδιωτικά κε-
φάλαια.

Εντός του πρώτου εξαμήνου θα έχουν οριστι-
κοποιηθεί τα έργα που θα περιλαμβάνονται στο 
επιχειρησιακό σχέδιο για  το πόσιμο νερό ενώ 
παράλληλα θα έχει ολοκληρωθεί και το επιχει-
ρησιακό σχέδιο λημμάτων με τους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα.

STORAGE SYSTEMS

Σαπφούς 14,
54627 Θεσσαλονίκη

T. 2310457342
E. info@derox.gr

W.derox.gr

πολυεθυλενίου (UV) 

τα πηρούνια του κλαρκ

Κατάλληλα για 

τηγανέλαια, μηχανέλαια, 

αντιψυκτικά, υγρά φρένων

Εύκολη εφαρμογή σε εταιρείες

χρησιμοποιημένων ελαίων

συλλογής & διαχείρισης

Χωρητικότητα: 250 & 500 lt. 

Πρακτικά βαρέλια 

αυτομεταφερόμενα με 

DEROX
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Ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για τις 
Δ.Ε.Υ.Α. από το ενωσιακό δίκαιο για τη 
διαχείριση των υδατικών πόρων;
Το βασικό θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τη διαχείριση των υδα-
τικών πόρων που αποτελεί και την πιο φιλόδοξη, οργανωμένη 
και ολοκληρωμένη θεσμική προσπάθεια της ΕΕ για την ορθο-
λογική και βιώσιμη διαχείριση και προστασία των υδατικών 
πόρων της Ε.Ε. είναι η Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή 
ονομάζεται και Οδηγία-Πλαίσιο, αφού θεσπίζει και οριοθετεί 
ένα ευρύτατο πλαίσιο για την επίτευξη καλής περιβαλλοντι-
κής κατάστασης των υδάτων της Ε.Ε. Για τον σκοπό αυτό προ-
βλέπει θεσμικά εργαλεία και μέτρα που προστατεύουν τα επι-
φανειακά, τα μεταβατικά, τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. 
Ειδικότερα η Οδηγία-Πλαίσιο προβλέπει για τα Κράτη-Μέλη 
την υποχρέωση της σύνταξης Σχεδίων Λεκανών Απορροής 
Ποταμών τα οποία αναθεωρούνται κατά τακτά χρονικά δια-
στήματα. Παραπέρα θεσπίζει και προγράμματα μέτρων.  

Για τις Δ.Ε.Υ.Α. που είναι διαχειριστές των υδατικών πόρων 

στην περιοχή αρμοδιότητάς τους προκύπτουν υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορρο-
ής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ). Έτσι οι Δ.Ε.Υ.Α. υποχρεούνται να συντά-
ξουν Γενικά Σχέδια Ύδρευσης (Master Plan). Στα Γενικά Σχέδια 
Ύδρευσης εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν 
τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
χρονικό ορίζοντα και υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλλη-
λα μέτρα προστασίας. Τα Σχέδια αυτά είναι σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης 
Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) για την κατάσταση των υδατι-
κών συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων. 

Παράλληλα με τα Γενικά Σχέδια Ύδρευσης προβλέπονται και 
τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ), που αποτελούν μία ολι-
στική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση 
των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υι-
οθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple 
barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων 
ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. Οι Δ.Ε.Υ.Α.  
ανταποκρίνονται στις παραπάνω απαιτήσεις της Οδηγίας 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ο. ΚΟΤΣΕΛΙΔΟΥ
Γενική Διευθύντρια ΕΔΕΥΑ
 

Οι ΔΕΥΑ υποχρεούνται να 
προβαίνουν στην ανάκτηση 
του κόστους των υπηρεσιών 
που παρέχουν
«Το βασικό θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τη διαχείριση των υδατικών πόρων που 
αποτελεί και την πιο φιλόδοξη, οργανωμένη και ολοκληρωμένη θεσμική προ-
σπάθεια της ΕΕ για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση και προστασία των 
υδατικών πόρων της Ε.Ε. είναι η Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Για τις Δ.Ε.Υ.Α. που είναι δι-
αχειριστές των υδατικών πόρων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους προκύπτουν 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών (ΣΔΛΑΠ). Έτσι οι Δ.Ε.Υ.Α. υποχρεούνται να συντάξουν Γενικά Σχέδια 
Ύδρευσης (Master Plan). Στα Γενικά Σχέδια Ύδρευσης εντοπίζονται οι υδατικοί 
πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρό-
θεσμο χρονικό ορίζοντα και υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προ-
στασίας. Παράλληλα οι Δ.Ε.Υ.Α. ως διαχειριστές υδατικών πόρων και πάροχοι 
ύδατος υποχρεούνται να προβαίνουν στην ανάκτηση του κόστους των υπηρε-
σιών που παρέχουν συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη χρήση του νερού. Με άλλα 
λόγια υποχρεούνται να διαμορφώνουν την τιμολογιακή τους πολιτική υπολογί-
ζοντας την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών τους, να λειτουργούν δηλαδή 
με ανταποδοτικότητα. Η θεσμική αυτή υποχρέωση λόγω της σπουδαιότητάς της 
έχει αποτυπωθεί και στο θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α., τον ν. 1069/80 που έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία-Πλαίσιο και 
το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο ενσωμάτωσής της. Η ανάκτηση του κόστους συμβάλλει όχι μόνο στη βιώσιμη και αειφο-
ρική χρήση ύδατος, αλλά και στη βιωσιμότητα των Δ.Ε.Υ.Α.» 
Τα παραπάνω αναφέρει σε συνέντευξη της στο Water & Waste η κ.Ο.Κοτσελίδου, διευθύντρια της ΕΔΕΥΑ  αναφερόμε-
νη γενικότερα στις προοπτικες των ΔΕΥΑ βάσει των όσων προβλέπει η Οδηγία πλαίσιο για την ορθολογική και βιώσιμη 
διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της Ε.Ε
 
Αναλυτικά η συνέντευξη έχει ως εξής: 
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ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι τόσο τα  Γενικά Σχέδια Ύδρευσης και 
τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού χρειάζονται διαρκώς επικαιροποίηση 
και καθημερινή εφαρμογή και δεν πρόκειται για μελέτες που εκπο-
νούνται και «μπαίνουν στο ράφι».

Στο θέμα των Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης, οι Δ.Ε.Υ.Α. αναμένουν από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επικαιροποίηση των 
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού ώστε να επικαι-
ροποιηθούν αναλόγως και τα Γενικά Σχέδια Ύδρευσης.

Επίσης, η Οδηγία-Πλαίσιο όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο 
με τον ν. 3199/2003 και την Απόφαση 135275/2017 της Εθνικής Επι-
τροπής Υδάτων (ΕΕΥ) για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των 
υπηρεσιών ύδατος,  θεσπίζει την ανάκτηση του χρηματοοικονομι-
κού κόστους, του κόστους φυσικών πόρων και του περιβαλλοντι-
κού κόστους των υπηρεσιών ύδατος. Με βάση τις προβλέψεις αυ-
τές οι Δ.Ε.Υ.Α. ως διαχειριστές υδατικών πόρων και πάροχοι ύδατος 
υποχρεούνται να προβαίνουν στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών που παρέχουν συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη χρήση 
του νερού. Με άλλα λόγια υποχρεούνται να διαμορφώνουν την τι-
μολογιακή τους πολιτική υπολογίζοντας την ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών τους, να λειτουργούν δηλαδή με ανταποδοτικότη-
τα. Η θεσμική αυτή υποχρέωση λόγω της σπουδαιότητάς της έχει 
αποτυπωθεί και στο θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α., τον ν. 1069/80 που 
έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία-Πλαίσιο και το αντίστοιχο εθνικό 
δίκαιο ενσωμάτωσής της. Η ανάκτηση του κόστους συμβάλλει όχι 
μόνο στη βιώσιμη και αειφορική χρήση ύδατος, αλλά και στη βιω-
σιμότητα των Δ.Ε.Υ.Α. 

Η πρόσφατη σημαντική θεσμική εξέλιξη 
στον τομέα του νερού σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
είναι η ψήφιση της νέας Οδηγίας για την 
ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 
Ποιες υποχρεώσεις απορρέουν για τις 
Δ.Ε.Υ.Α.;
Από την πρόσφατα ψηφισθείσα Οδηγία για το νερό ανθρώπινης κα-
τανάλωσης , που υποστηρίζει  και συμπληρώνει την Οδηγία-Πλαί-
σιο για τα ύδατα, προκύπτουν νέες απαιτήσεις και υποχρεώσεις για 
τις Δ.Ε.Υ.Α. Τα κύρια σημεία πέρα από τις βασικές κατευθύνσεις της 
προηγούμενης Οδηγίας που αφορούν στις παραμέτρους ποιότητας 
για το πόσιμο νερό, και από τα οποία απορρέουν υποχρεώσεις για 
τις Δ.Ε.Υ.Α., είναι:

• Η υποχρεωτική εφαρμογή των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού με 
Εκτίμηση Κινδύνου / Διαχείριση Κινδύνου από την Πηγή μέχρι τη 
Βρύση του Καταναλωτή.
• Ο καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων για τα υλικά σε επαφή με 
το πόσιμο νερό.
• Η πρόσβαση στο νερό όλων των πολιτών 
(ευάλωτες ομάδες)
• Η πληροφόρηση των Πολιτών με εύκολη και “φιλική” πρόσβα-
ση σε ηλεκτρονικά μέσα

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α., εκπροσωπώντας τον τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης 
της χώρας μας στα ευρωπαϊκά fora, αλλά και μέσα από την ενεργό 
συμμετοχή της στην EUREAU, την Πανευρωπαϊκή Ένωση των Επιχει-
ρήσεων και των Ενώσεων Επιχειρήσεων Ύδρευσης γνώριζε ότι θα 
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πληροφόρηση των πολιτών στην 

νέα Οδηγία για το πόσιμο νερό. Για τον λόγο αυτό παρέχονται ήδη 
στους πολίτες, μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστη-
μα για την Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που έχει 
αναπτύξει και λειτουργεί η Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,  τα δεδομένα που αφορούν 
στην ποιότητα του νερού, με εύκολα αναγνώσιμη και κατανοητή 
μορφή είτε μέσα από την ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ή την ιστοσελί-
δα της κάθε Δ.Ε.Υ.Α. ξεχωριστά, είτε από εφαρμογή για το κινητό 
(mobile app). Έτσι, οι πολίτες μπορούν να  ενημερώνονται για την 
ποιότητα του νερού που καταναλώνουν σε μια περιοχή, είτε αυτοί 
διαμένουν στην περιοχή αυτή είτε την επισκέπτονται, γρήγορα και 
ανά πάσα στιγμή.
   
 Η Γενική Γραμματεία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων και η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 
πραγματοποίησαν από κοινού τον 
Δεκέμβριο του 2020 ψηφιακή ημερίδα 
για την τιμολόγηση και κοστολόγηση 
των υπηρεσιών ύδατος. Ποιες είναι οι 
προοπτικές της συνεργασίας μεταξύ της 
ΓΓΦΠΥ και της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.;
Η συνεργασία της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος και Υδάτων αποβλέπει στην ορθή εφαρμογή από 
τις Δ.Ε.Υ.Α. της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Θα την χαρακτήριζα 
εξαιρετική. Με τον κ. Αραβώση, τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος και Υδάτων και τα στελέχη της ΓΓΦΠΥ έχουμε πραγ-
ματοποιήσει αρκετές τηλεδιασκέψεις για θέματα αμοιβαίου ενδι-
αφέροντος όπως η κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών 
ύδατος και η διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της 
ΓΓΦΠΥ και της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

Η ψηφιακή ημερίδα για την τιμολόγηση και κοστολόγηση των υπη-
ρεσιών ύδατος σημείωσε μεγάλη επιτυχία γιατί είχε πολύ μεγάλη 
συμμετοχή από εκπροσώπους και στελέχη των Δ.Ε.Υ.Α. Στόχος της 
ημερίδας ήταν η ενημέρωση των στελεχών των Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να 
βελτιωθεί η εισαγωγή στοιχείων των Δ.Ε.Υ.Α. στο Πληροφοριακό 
Σύστημα των παρόχων ύδατος που λειτουργεί στο Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Τα προβλήματα που παρατηρούνται αφο-
ρούν στην έλλειψη δεδομένων, κυρίως τεχνικών, καθώς η συμπλή-
ρωσή τους βασίζεται σε εκτιμήσεις, αλλά με επενδύσεις των Δ.Ε.Υ.Α. 
σε τηλεμετρία, ψηφιοποίηση των δικτύων, και σε αντικαταστάσεις 
παλιών υδρομέτρων αυτά θα αντιμετωπισθούν. Επίσης, για τη βελ-
τίωση της κατάστασης σχεδιάζεται η διασύνδεση του Πληροφορι-
ακού Συστήματος της ΓΓΦΠΥ και του Πληροφοριακού Συστήματος 
της ΕΔ.Ε.Υ.Α. για την Συγκριτική Αξιολόγηση των Δ.Ε.Υ.Α.. Η ημερίδα 
αυτή αποτελεί την πρώτη σε σειρά ανάλογων ημερίδων με περιφε-
ρειακό, όμως χαρακτήρα, που θα πραγματοποιηθούν με την συνερ-
γασία της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 
και της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. εντός του 2021. 

Παραπέρα, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας 
συμμετέχει στο νέο Επιχειρησιακό Πλαίσιο για το Πόσιμο Νερό 
που αποτελεί τον αναγκαίο πρόσφορο όρο για την νέα Προγραμ-
ματική Περίοδο 2021-2027. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο 
Νερό συντονίζει ο κ. Αραβώσης. Με την συμμετοχή της η Ένωση 
θα συμβάλλει στην ενημέρωση των Δ.Ε.Υ.Α. και θα υποστηρίξει τα 
μέλη της όσον αφορά στην ετοιμότητα και ωριμότητά τους για τις 
προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις των έργων ύδρευσης που προ-
γραμματίζουν.
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Α.ΚΑΤΡΗΣ 
Διευθύνων Σύμβουλος WATT S.A.

Μόνο με ανάπτυξη της κυκλικης 
οικονομίας εφικτός ο στόχος του 
υπολείμματος 10% προς ταφή
«Ο φιλόδοξος στόχος του 10% υπολείμματος που προβλέπει ο νέος ΕΣΔΑ για την προστασία 
του περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανάπτυξη δράσεων κυκλικής οικονομίας. 
Πράγματι σε αντίθετη περίπτωση ούτε η τεχνολογίες της θερμικής επεξεργασίας ούτε αυτές 
της μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας δεν μπορούν να επιτύχουν το στόχο ταφής του 10% 
όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν το σύνολο των αστικών απορριμμάτων μιας περιοχής.
Ειδικότερα η θερμική επεξεργασία δημιουργεί υπόλειμμα (στάχτη) της τάξης του 30%, ενώ η 
Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία υπόλειμμα της τάξης του 40% χωρίς μάλιστα να λαμβάνεται 
υπόψη το λεγόμενο κόμποστ προέλευσης σύμμεικτων
αστικών απορριμμάτων που επίσης συνήθως οδηγείται και αυτό σε ταφή.»
Τα παραπάνω τονίζει ο κ.Α.Κατρης σε συνέντευξη του στο Water & Waste με αφορμή το έργο στη ΜΕΑ Θηβών.
Παράλληλα μιλά για τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, και τη σημασία της ανακύκλωσης  για την  σωστότερη δια-
χείριση των απορριμμάτων.

Αναλυτικά η συνέντευξη έχει ως εξής:

Ερώτηση: Ο νέος ΕΔΣΑ επιβάλλει διαδικασίες που οδηγούν σε 
υπόλειμμα προς ταφή της τάξης του 10%, είναι υλοποιήσιμος 
ο στόχος αυτός, οι ΜΕΑ που έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκεται 
σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία υλοποίησης τους έχουν 
αυτή τη δυνατότητα;

Η επίτευξη αυτού του πολύ φιλόδοξου στόχου προστασίας του 
περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανάπτυξη δρά-
σεων κυκλικής οικονομίας. Πράγματι, σε αντίθετη περίπτωση 
ούτε οι τεχνολογίες της θερμικής επεξεργασίας, ούτε αυτές της 
μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας μπορούν να επιτύχουν 
το στόχο ταφής του 10% όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν το 
σύνολο των αστικών απορριμμάτων μιας περιοχής. 
Ειδικότερα, η θερμική επεξεργασία δημιουργεί υπόλειμμα (στά-
χτη) της τάξης του 30%, ενώ η Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία 
υπόλειμμα της τάξης του 40%, χωρίς μάλιστα να λαμβάνεται 
υπόψη το λεγόμενο κόμποστ, προέλευσης σύμμεικτων αστικών 
απορριμμάτων,  που επίσης συνήθως οδηγείται σε ταφή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, σωστά η νομοθεσία  
μας επιβάλλει στους υπόχρεους φορείς την υλοποίηση δράσεων 
διαλογής στη πηγή. Οι δράσεις αυτές πρέπει να ικανοποιούν τις 
ακόλουθες συνθήκες:

 � Περισυλλογή με διακριτούς τρόπους των ειδικών ρευμάτων 
(υλικά συσκευασίας – ανακυκλώσιμα, οργανικά απόβλητα, φυτι-
κά και ογκώδη) σε ποσοστό της τάξης του 50 - 60% του συνόλου 
των αστικών απορριμμάτων.

 � Να δημιουργηθούν σε κάθε διαχειριστική ενότητα κατάλληλες 
υποδομές  διαχείρισης των ρευμάτων αυτών που να καταλήγουν 
σε δημιουργία προϊόντων με αποδέκτες στην αγορά. 
Σχετικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας, αναφορικά με 
τη καταλληλόλητα των δημιουργούμενων ΜΕΑ ως προς το στό-
χο περιορισμού της ταφής στο 10%, μπορώ να αναφερθώ μόνο 
στην υπό κατασκευή από την εταιρία μας ΜΕΑ της Θήβας.
Θεωρώ ότι η εν λόγω ΜΕΑ έχει αυτή τη δυνατότητα για τους ακό-
λουθους λόγους:

 � Η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού περιλάμβανε την 
υποχρέωση δημιουργίας εγκαταστάσεων για όλες τις επιμέρους 
κατηγορίες απορριμμάτων, δηλαδή τα σύμμεικτα αστικά, τα ανα-
κυκλώσιμα υλικά συσκευασίας , τα προδιαλεγμένα οργανικά, την 
ιλύ βιολογικών καθαρισμών, τα φυτικά.

 � Επίσης, η προκήρυξη προέβλεπε την ενεργειακή αξιοποίηση 
των βιοαποβλήτων όλων των κατηγοριών.

 � Η εταιρία μας, συμμετέχοντας στο ανάδοχο σχήμα, έλαβε υπό-
ψη τα ανωτέρω και διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία, σχεδί-

ασε μια εγκατάσταση που όχι απλά ικανοποιεί πλήρως τις απαι-
τήσεις της προκήρυξης, αλλά ταυτόχρονα, την καθιστά ικανή να 
διαχειρίζεται τις μελλοντικές ροές των απορριμμάτων, καθώς 
αυτές θα μεταβάλλονται ποσοτικά και ποιοτικά.

 � επίσης, ο σχεδιασμός προέβλεψε τη δυνατότητα επεκτάσεων 
που θα αντιμετωπίζουν πιθανή αύξηση ποσοτήτων, καθώς και τη 
δημιουργία νέων προϊόντων από τα υπολείμματα, ώστε να περι-
ορίζουν το υπόλειμμα στα επίπεδα του 10%.

Ερώτηση: Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχεδια-
σμού που καθιστούν τη ΜΕΑ της Θήβας ικανή να ανταποκριθεί 
στο στόχο του 10% υπολείμματος για ταφή;

Το 10% είναι εφικτός στόχος, όπως προανέφερα, εφόσον δημι-
ουργηθεί από το Φορέα διαχείρισης και τους δήμους εκτεταμένο 
δίκτυο διαλογής στην πηγή που θα φτάνει στο 50% του συνό-
λου των αστικών απορριμμάτων. Αυτή η προοπτική σημαίνει ότι 
θα αφαιρούνται ποσότητες από την κατηγορία των σύμμεικτων, 
προς όφελος των προδιαλεγμένων.
Η προδιαλογή των υλικών, όπως έχει αποδειχθεί εμπράκτως, θα 
ήταν αναγκαία ακόμη και αν ακόμη υπήρχαν τεχνολογίες που θα 
μπορούσαν να ανακτήσουν αποτελεσματικά όλα τα ανακυκλώ-
σιμα υλικά και να διαχωρίσουν το σύνολο των βιοαπόβλητων 
προς επεξεργασία και αυτό γιατί τα περισσότερα υλικά έχουν 
επιμολυνθεί με υγρά απόβλητα και έχουν δημιουργηθεί ανεπιθύ-
μητες συσσωματώσεις, καθιστώντας τα μη αξιοποιήσιμα.
Σημειώνεται ότι για να είναι δυνατό μια μονάδα να ανταποκρίνε-
ται στις μεταβολές που συντελούνται στις ποσότητες των διαφο-
ρετικών ρευμάτων των απορριμμάτων, είναι αναγκαίο η μονάδα 
να διαθέτει τη σχετική ευελιξία.
Πράγματι, στη περίπτωση της Θήβας η ευελιξία αυτή υφίσταται, 
χάριν στα εξής  χαρακτηριστικά :

 � Η Μηχανική Διαλογή σχεδιάστηκε βάσει εμπειρικών δεδομέ-
νων της πιο αξιόπιστης μονάδας μηχανικής διαλογής, και είναι 
επαρκής όχι μόνο για τα σύμμεικτα απορρίμματα, για τα οποία 
οι απαιτήσεις είναι -λόγω της φύσης τους- μικρότερες, αλλά δι-
αθέτει όλες τις επιπλέον υποδομές που είναι αναγκαίες για την 
αποτελεσματική διαχείριση του προδιαλεγμένου ρεύματος των 
απορριμμάτων. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη μονάδα διαχω-
ρίζει το χαρτί από το χαρτόνι, όλες τις επιμέρους κατηγορίες των 
πλαστικών και επιτυγχάνει καθαρότητα που προσεγγίζει το 99%. 
Συνεπώς μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί με αύξηση του ωραρί-
ου λειτουργίας της, εφόσον χρειαστεί, από μία βάρδια σε δύο, 
να επεξεργάζεται όλες τις ποσότητες όσο και αν αναπτύσσεται η 
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περισυλλογή ανακυκλώσιμων και μάλιστα με αποδεδειγμένα αξιόπιστο 
τρόπο.

 � Η βιολογική επεξεργασία των δύο διαφορετικής προέλευσης βιοαπο-
βλήτων γίνεται σε units (κελιά), γεγονός που επιτρέπει τη διακριτή επε-
ξεργασία των εκάστοτε συλλεγόμενων ποσοτήτων, δεδομένου μάλιστα 
ότι η αύξηση των προδιαλεγμένων ποσοτήτων βιοαποβλήτων θα επιφέ-
ρει την αντίστοιχη  μείωση αυτών στο ρεύμα των σύμμεικτων.

 � Η ΜΕΑ της Θήβας επιδιώκει (από τις προδιαγραφές που τέθηκαν στα 
διαγωνιστικά τεύχη) τη μέγιστη αξιοποίηση των αποβλήτων. Για το σκο-
πό αυτό προστέθηκε στις προς επεξεργασία ποσότητες η ιλύς των βιολο-
γικών καθαρισμών της περιοχής και απαιτήθηκε η ενεργειακή αξιοποίη-
ση όλων των βιοαποβλήτων.

 � Από τον σχεδιασμό της εταιρίας μας ελήφθησαν υπόψη οι εξής πρό-
νοιες, 

•  τα υπολείμματα όλων των κατηγοριών να δύνανται να επεξεργάζο-
νται σε παρακείμενη εγκατάσταση, ώστε να ανακτώνται με μηχανικές 
διατάξεις όλα τα αξιοποιήσιμα υλικά (κυρίως καύσιμο),
•  το λεγόμενο κόμποστ εκ των σύμμεικτων να μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί επίσης ως εναλλακτικό καύσιμο σε βιομηχανίες ή ενεργειακούς 
σταθμούς. Το γεγονός αυτό είναι εφικτό λόγω των ειδικών εγκαταστά-
σεων που έχουν προβλεφθεί στους αερόβιους βιοαντιδραστήρες.
•  Οι χώροι υποδοχής και οι εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας 
είναι επεκτάσιμοι για να καλύπτουν μελλοντικές ανάγκες του φορέα.

Συμπερασματικά, η εν λόγω μονάδα, διαθέτοντας ευελιξία, επεκτασιμό-
τητα και πρόνοια μελλοντικών εγκαταστάσεων, είναι δυνατό να αντα-
ποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της νομοθεσίας, εντασσόμενη σε 
δίκτυο κυκλικής οικονομίας και περιορίζοντας το υπόλειμμα της στο 
επίπεδο του 10%.

Ερώτηση: Είναι ο όρος «Σύμμεικτα» αστικά απορρίμματα που χρησι-
μοποιήσατε πολλές φορές πιο ενδεδειγμένος;

Πράγματι ο όρος «Σύμμεικτα» αστικά απορρίμματα δεν είναι ο πλέον 
ενδεδειγμένος καθώς υποδηλώνει τη «φτώχεια» μας στη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Στις πιο αναπτυγμένες χώρες η κατηγορία αυτή αναφέ-
ρεται συνήθως ως υπολειμματικά απορρίμματα και αποτελούν την κα-
τηγορία εκείνη που παραμένει ως απόβλητο μετά την περισυλλογή με 
διακριτούς μηχανισμούς των ανακυκλώσιμων υλικών, των οργανικών και 
των φυτικών αποβλήτων. Συνεπώς ο όρος υπολειμματικά απορρίμματα 
είναι ορθότερος και εφόσον χρησιμοποιείται υποδηλώνει την προσπά-
θεια η διακριτή περισυλλογή των ανακυκλώσιμων ρευμάτων να αφορά 
το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των αστικών.

Ερώτηση: Πόσο σημαντική θεωρείτε την ενημέρωση του πολίτη για 
την επίτευξη εκτροπής καθαρών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών;

θα ήταν κοινοτυπία να απαντήσουμε ότι η ενημέρωση των πολιτών απο-
τελεί τον θεμέλιο λίθο για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστή-
ματος διαχείρισης απορριμμάτων με κατεύθυνση την κυκλική οικονομία 
και το περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το ζήτημα είναι να 
σχεδιάσουμε, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, μια διαρκή καμπάνια που θα 
αξιοποιεί την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης και θα κινητοποιεί αρμόδιους φορείς (επιμελητήρια, 
ιατρικούς συλλόγους, κλπ). Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή 
την προσπάθεια είναι πρωταρχικός. Ο προγραμματισμός αυτής της κα-
μπάνιας ενημέρωσης πρέπει να ανατεθεί σε επαγγελματίες - εξειδικευ-
μένες επιχειρήσεις που έχουν τη σχετική τεχνογνωσία και εξειδίκευση. 

Ερώτηση: Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η διαχείριση των αποβλήτων υλι-
κών συσκευασίας; Θεωρείτε  θετική την πορεία της ανακύκλωσης στη 
χώρα μας; Η εγκατάσταση πολλών κάδων θα υποβοηθήσει την ανα-
κύκλωση;

Τα τελευταία 15 χρόνια δημιουργήθηκαν υποδομές διαχείρισης των υλι-
κών συσκευασίας και εν γένει των ανακυκλώσιμων υλικών. Φυσικά η δη-
μιουργία αυτή αποτελεί ένα θετικό γεγονός, αφού μάλιστα, με εξαίρεση 
το γυαλί, η ανακύκλωση όλων των λοιπών υλικών ικανοποιεί τους στό-
χους που έχουν τεθεί.
Όπως είναι γνωστό, η εταιρία μας διαθέτει τις μεγαλύτερες εγκαταστά-
σεις επεξεργασίας υλικών συσκευασίας και ανακτά τις μεγαλύτερες πο-
σότητες ανακυκλώσιμων υλικών. Γνωρίζουμε λοιπόν με ακρίβεια ότι η 
οικονομική κρίση των τελευταίων πολλών ετών, όπως και η πρόσφατη 
πανδημία  περιόρισαν τη ποσότητα των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων 
υλικών κατά 15% περίπου και επιβάρυναν στην Αττική το ρεύμα που πα-
ραλαμβάνουν τα ΚΔΑΥ από τους δήμους, με υπολειμματικό απόρριμμα 
που κυμαίνεται στο επίπεδο του 50%.
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, η βελτίωση του μοντέλου ανα-
κύκλωσης πρέπει να στοχεύει στα ακόλουθα:

 � Στην εκτροπή από τον πράσινο κάδο (υπολειμματικά απορρίμματα) 
των περισσοτέρων υλικών ανακύκλωσης, μέσω δράσεων ενημέρωσης, 
οικονομικών μέτρων κλπ.

 � Στην πολιτική διασφάλισης της καθαρότητας των κάδων ανακύκλω-
σης, όπου ακόμη και απλά μέτρα όπως η τοποθέτηση καλυμμάτων για 
τη μη διείσδυση νερού, έχουν σημασία).

 � Στη διασφάλιση ότι τα ΚΔΑΥ έχουν τις απαραίτητες υποδομές και εξο-
πλισμό για να διαχειρίζονται αξιόπιστα τις συλλεγόμενες ποσότητες.

 � Στην επεξεργασία του υπολείμματος, προκειμένου να περιοριστεί η 
ταφή του, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί με την παραγωγή -κυρίως 
δευτερογενών- καυσίμων για  τη βιομηχανία. 
Αναφορικά με την εγκατάσταση πολλών κάδων για τη συλλογή επιμέ-
ρους υλικών (ξεχωριστά χαρτί, πλαστικά, μέταλλα) σίγουρα θα διευκο-
λύνουν την επεξεργασία ενός εκάστου ρεύματος, ωστόσο, είναι φυσικό 
να αυξήσουν το κόστος της περισυλλογής τους. Κατά τη γνώμη μου θα 
έπρεπε να προηγηθεί της εφαρμογής του, μια μελέτη κόστους – οφέλους 
για να προσδιοριστούν τόσο οι οικονομικοί, όσο και διαχειριστικοί πα-
ράμετροι του εγχειρήματος. Καθοριστικής σημασίας για την επιλογή της 
πολιτικής των πολλών κάδων είναι αν με αυτή θα επιτευχθεί η αύξηση 
της συλλεγόμενης ποσότητας ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που θα 
αντισταθμίζει τα πρόσθετα κόστη περισυλλογής. Θα έπρεπε να ληφθεί 
υπόψη επίσης ότι και με το υφιστάμενο σύστημα του μπλε κάδου αξιο-
ποιείται σχεδόν όλη η ποσότητα των ανακυκλώσιμων, καθώς οι συστη-
ματικοί έλεγχοι του υπολείμματος δείχνουν ότι τα υλικά που δεν ανακτώ-
νται είναι της τάξης του 5%.  

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σημειώσω ότι συχνά αναφέρουμε με θαυ-
μασμό επιτεύγματα άλλων προηγμένων περιβαλλοντικά χωρών στον 
τομέα της ανακύκλωσης. Ωστόσο, ποτέ δεν εξετάζουμε τους πόρους που 
διατίθενται στις χώρες αυτές για την ανακύκλωση που είναι πολλαπλάσι-
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οι των δικών μας, παράδειγμα αποτελεί το γεγονός των εισφορών 
ανακύκλωσης για τα πλαστικά που στη χώρα ανέρχονται στα 66 
ευρώ ανά τόνο, ενώ στις βόρειες χώρες της Ευρώπης η αντίστοιχη 
εισφορά ανέρχεται στο επίπεδο των 700 ευρώ ανά τόνο. Αν ληφθεί 
λοιπόν υπόψη το μέγεθος της χρηματοδότησης στη χώρα μας, των 
δράσεων ανακύκλωσης τα επιτεύγματα σίγουρα είναι πολύ θετικά. 
Τα θετικά δε αυτά αποτελέσματα προέκυψαν από το γεγονός ότι 
το κράτος εγκαίρως θεσμοθέτησε στον τομέα αυτό τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες και άφησε ελεύθερο το πεδίο σε ιδιωτικούς και δημόσιους 
φορείς, να δράσουν, χωρίς κρατικιστικές αγκυλώσεις. 
Είναι σημαντικό να κατανοηθεί από όλους, διοικούντες, επιχειρήσεις 
και πολίτες, ότι  η προηγμένη περιβαλλοντική πολιτική απαιτεί δα-
πάνες, οι οποίες μάλιστα γίνονται μεγαλύτερες όσο οι περιβαλλοντι-
κές απαιτήσεις αυξάνονται. Είναι ενδεικτικό ότι στην χώρα μας, επί 
μια δεκαετία, δεν εφαρμόστηκε το τέλος ταφής, μέτρο αναγκαίο για 
να αποτρέψουμε την ταφή και να οδηγηθούμε σε σύγχρονες μορ-
φές διαχείρισης, που ισχύει σε όλη την ΕΕ.

Ερώτηση: Είμαστε από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που δεν 
διαθέτει καμία μονάδα καύσης απορριμμάτων. Θεωρείτε ότι  δη-
μιουργία τέτοιων μονάδων θα διευκολύνει την υλοποίηση των 
στόχων του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων;

Η καύση των απορριμμάτων αποτελεί μια δόκιμη τεχνολογία, παρά 
το ότι έχει δυσφημιστεί ως προκαλούσα περιβαλλοντικά προβλήμα-
τα, επιχείρημα που ευσταθεί μόνο για τις μονάδες παλιάς τεχνολο-
γίας. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει πετύχει αξιοθαύμαστα αποτελέ-
σματα, περιορίζοντας τους ρύπους σε επίπεδα που δεν προκαλούν 
ανεπιθύμητες συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμό. Για τον λόγο 
αυτό μεγάλες μονάδες έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κεντρικά σημεία 
μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων καθώς και στις ΗΠΑ. 
Ωστόσο, αναφορικά με το ερώτημα σας, έχω να παρατηρήσω ότι:

 � Η εφαρμογή τους πρέπει να γίνει ως μονάδων ενεργειακής αξιο-
ποίησης και όχι ως απαλλαγής μας από τα απορρίμματα, γεγονός 
που σημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της 
θερμότητας και όχι μόνο όσο είναι δυνατό να μετατραπεί σε ηλε-
κτρισμό.

 � Η τροφοδοσία τους πρέπει να γίνεται περιοριστικά για υλικά που 
δεν έχουν άλλη αξιοποιήσιμη χρήση (εδαφοβελτικού, ανακύκλω-
σης), αφού το περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος για την κοι-
νωνία είναι πολλαπλάσιο αυτού της ενεργειακής αξιοποίησης τους.

 � Δεδομένου του υψηλού κόστος εγκατάστασης τέτοιων μονάδων 
θα πρέπει τον κύριο ρόλο να αναλάβουν ιδιωτικοί φορείς που θα το 
αποσβέσουν μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων πώλησης ενέργειας 
και ανταγωνιστικού gate fee, ώστε να αποφευχθεί η αποκλειστική 
δέσμευση μεγάλων δημόσιων πόρων που θα λείψουν για τη άμεση 
υλοποίηση των πολλαπλών υποδομών για κατάλληλες ΜΕΑ, ΜΕΒΑ 
και συστήματα συγκέντρωσης και περισυλλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών.

 � Σημειώνεται ότι η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων υποδομών 
της τσιμεντοβιομηχανίας για τη ενεργειακή αξιοποίηση των σχετι-
κών αποβλήτων έχει σαφώς προτεραιότητα, όχι μόνο γιατί υποβο-
ηθά την επιχειρηματική δραστηριότητα των τελευταίων, αλλά και 
γιατί αντικειμενικά αποτελεί τη βέλτιστη οικονομική και περιβαλλο-
ντική λύση.
Συμπερασματικά, οι μονάδες καύσης ως μονάδες ενεργειακής αξι-
οποίησης, μαζί με τις υποδομές της τσιμεντοβιομηχανίας αποτε-
λούν κεντρικό κρίκο στην αλυσίδα της διαχείρισης απορριμμάτων. 
Παράλληλα, πρέπει να εγκατασταθούν σε κατάλληλες περιοχές, να 
διαθέτουν τη σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία και θεωρώ ότι 
πρέπει να υλοποιηθούν ως ιδιωτικές επενδύσεις, με επιχορήγηση 
των δαπανών εγκατάστασης τους, ώστε να προσφέρουν ανταγω-
νιστικές τιμές gate fee.

Ερώτηση: Ποια είναι η κατάσταση σχετικά με τη διαχείριση των 
οργανικών αποβλήτων; Ποια είναι τα προβλήματα που έχουν 
προκύψει; Πόσο αξιοποιούνται τα παράγωγα των βιοαποβλήτων; 

Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει δράσεις σε διάφορα μέρη της 
Ελλάδας για την ξεχωριστή συλλογή και αξιοποίηση των οργανικών 
αποβλήτων από φυτικά υπολείμματα, απο βιοαπόβλητα που συλ-
λέγονται από το σύστημα των καφέ κάδων, από υπαίθριες λαϊκές 

αγορές, καθώς και από συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Οι ποσότητες 
που ανακτώνται είναι ελάχιστες σε σχέση με την παραγωγή οργανι-
κών αποβλήτων σε ετήσια βάση. Είναι γνωστό ότι πάνω από το 84% 
όλων των απορριμμάτων της χώρας καταλήγει σε χώρους υγειονο-
μικής ταφής, οι οποίοι παραμένουν το κυρίαρχο σύστημα διαχείρι-
σης απορριμμάτων και δυστυχώς αποτελούν και τον αποδέκτη των 
οργανικών αποβλήτων.
Η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη στην παρα-
γωγή κόμποστ- εδαφοβελτιωτικών, παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες 
είναι μεγάλες στις ελληνικές καλλιέργειες. Η έλλειψη οργανικής 
ουσίας χαρακτηρίζει το 90% της ελληνικής γεωργικής γης και είναι 
υπαρκτός ο κίνδυνος ερημοποίησης σε πολλές περιοχές. Η χρήση 
βιολιπασμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει αποφασιστικό παρά-
γοντα για την ανατροπή του φαινομένου. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι μεγάλες ποσότητες οργανικών κόμποστ – εδαφοβελτιωτικών 
εισάγονται αν και οι ανάγκες θα μπορούσαν να καλύπτονται από τη 
διαχείριση των οργανικών αποβλήτων της χώρας μας.  
Οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων που σχεδιάστηκαν ή πρό-
κειται να σχεδιαστούν δεν μπορούν να δώσουν αξία στα οργανικά 
απόβλητα που εισέρχονται σε σύμμεικτη μορφή με άλλα απόβλητα. 
Το προϊόν που προκύπτει από την επεξεργασία τους (Compost-like 
Output – CLO) έχει ποιότητα χαμηλή έως τοξική και προφανώς δεν 
μπορεί να διατεθεί στην αγορά. Επομένως, για την μέγιστη δυνα-
τή αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων αποτελεί μονόδρομο η 
ξεχωριστή συλλογή τους και η διάθεση τους σε εξειδικευμένες μο-
νάδες που μπορούν να παράξουν εδαφοβελτιωτικά υψηλής αξίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αδειοδοτηµένη εγκατά-
σταση στη μονάδα Κρωπίας για την παραγωγή εδαφοβελτιωτι-
κών-λιπασμάτων από βιοαπόβλητα. Η εταιρεία μας, σε συνεργασία 
με τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και το Τμήμα Χημείας του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, παραλαμβάνει 10.000 
τόνους προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων  του Δήμου και παράγει 2 
τύπους εδαφοβελτιωτικών εξαιρετικής ποιότητας.
Τα 2 αυτά προϊόντα ενσακίζονται σε συσκευασίες των 50 λίτρων και 
δίδονται πίσω στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για χρήση 
από δημότες, επιχειρήσεις και δημοτικούς φορείς. Μέχρι σήμερα 
έχουν δοθεί περίπου 18.000 σάκοι, ενώ παράλληλα στις 4/12/2020  
διενεργήθηκε επιτυχημένη δημοπρασία πωλήσεων 16.000 σάκων 
από τον Δήμο. 
Τα παραγόμενα εδαφοβελτιωτικά ταξινομούνται βάσει διεθνών 
προτύπων και των φυσικοχημικών τους χαρακτηριστικών ως ‘’μαύ-
ρη χουμώδης τύρφη’’ (black humus peat, ASTM D2607-69), είναι κα-
τάλληλα για τις βιολογικές καλλιέργειες και είναι πιστοποιημένα από 
τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προιόντων 
‘’ΔΗΩ’’ (αριθμός πιστοποιητικών 28056-6/19  & 23987-6/20).
Η δράση αυτή του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αποτελεί το 
τέλειο παράδειγμα κυκλικής οικονομίας αξιοποιώντας 100% τα βι-
οαπόβλητα του Δήμου και παρέχοντας τη δυνατότητα χρήσης των 
τελικών προϊόντων στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της βιολο-
γικής γεωργίας. Η παραγωγή λιπασμάτων – εδαφοβελτιωτικών από 
φυτικά απόβλητα και βιοαπόβλητα των Δήμων παρέχει την πλέον 
αξιόπιστη οικονομικά και περιβαλλοντικά λύση η οποία θα μπορού-
σε να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο.
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LIFE-IPCEI-Greece 
Δθαξκνγή ηεο Κπθιηθήο  
Οηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα 
LIFE18 IPE/GR/000013  

 

Σν έξγν LIFE18 IPE/GR/000013 ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην πξόγξακκα LIFE ηεο ΔΔ. 
To έξγν LIFE18 IPE/GR/000013 ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξάζηλν Σακείν. 

 

Απολογιζηικό Δεληίο Τύποσ, 25.01.2021 
 
Εναρκηήριο Σσνέδριο LIFE-IP CEI-Greece, «Εθαρμογή ηης Κσκλικής Οικονομίας ζηην 
Ελλάδα».  
 
 
Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθά ηελ Πέκπηε, 21 Ιαλνπαξίνπ 2021, ην ελαξθηήξην 
ζπλέδξην ηνπ έξγνπ LIFE-IP CEI-Greece  «Δθαξκνγή ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα» πνπ 
δηνξγάλσζε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Τ.Π.ΔΝ.), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκό 
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ην Πξάζηλν Σακείν.  
 
Σελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ θήξπμε κε ηνλ ραηξεηηζκό ηνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Φπζηθνύ 
Πεξηβάιινληνο & Τδάησλ ηνπ Τ.Π.ΔΝ. θνο Κσλζηαληίλνο Αξαβώζεο ν νπνίνο αλαθέξζεθε ελδειερώο 
ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη παξνπζίαζε ζην θνηλό ηνλ Οδηθό Υάξηε γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία 
ζηελ Διιάδα.  
 
ηε ζπλέρεηα απεύζπλε ραηξεηηζκό ν Γεληθόο Γξακκαηέαο πληνληζκνύ & Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ  ηνπ 
Τ.Π.ΔΝ., θνο Μαλώιεο Γξαθάθνο, ν νπνίνο ελεκέξσζε ην θνηλό γηα ην λέν δεθαεηέο Δζληθό ρέδην 
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ αιιά θαη γηα ηνλ θαίξην ξόιν πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ην έξγν LIFE-IP CEI-
Greece ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ ηνπ λένπ ΔΓΑ. Ο θνο Μαλώιεο Γξαθάθνο  κεηέθεξε 
ζηνπο ζπλέδξνπο ηνλ ραηξεηηζκό θαη ηηο επρέο ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θνπ 
Κσλζηαληίλνπ θξέθα, γηα θαιή επηηπρία ζηελ απνζηνιή ηνπ έξγνπ.  
 
Υαηξεηηζκνί αθνινύζεζαλ από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, θν Δπζηάζην ηαζόπνπιν ν 
νπνίνο αλαθέξζεθε ζηνλ ξόιν ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, σο ζπγρξεκαηνδόηε ηνπ έξγνπ LIFE-IP CEI-
Greece, θαζώο θαη ζε άιια ζεκαληηθά έξγα πνπ ρξεκαηνδνηεί ην Πξάζηλν Σακείν ζηελ ρώξα , κε 
άμνλα ην Πεξηβάιινλ.  
 
Αθνινύζεζαλ ν θνο Παύινο Γόηθνο , Θεκαηηθόο πληνληζηήο γηα ην Πεξηβάιινλ ηεο NEEMO EEIG, 
από ηελ εμσηεξηθή νκάδα παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, κε έδξα ηηο Βξπμέιιεο , ν νπνίνο κίιεζε γηα ηνλ 
ξόιν ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ LIFE, σο ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ γηα ηελ εθθίλεζε δξάζεσλ 
θαηλνηνκίαο ζηελ ρώξα θαη ε θα Αλαζηαζία Αξθαλάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ ε νπνία εζηίαζε ζην πξόζθαην έξγν ηεο Γηεύζπλζεο θαη ζηα «επόκελα βήκαηα» ηνπ έξγνπ 
LIFE-IP CEI-Greece.   
 
Σν ζπλέδξην πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 14 πνιύ ελδηαθέξνπζεο ζεκαηηθέο παξνπζηάζεηο .  
 
Σν θύξην κέξνο ηνπ, αθνξνύζε ζηνπο άμνλεο δξάζεσλ ηνπ έξγνπ LIFE-IP CEI-Greece, ε παξνπζίαζε 
ησλ νπνίσλ έγηλε από ηνπο εηαίξνπο ηνπ, κε ελδεηθηηθά ζέκαηα : ηε ζπλνιηθή επηζθόπεζε ηνπ έξγνπ 
LIFE-IP CEI-Greece θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ (Τ.Π.ΔΝ.),  ηελ Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε απνβιήησλ ζηελ 
Διιάδα (Διιεληθόο Οξγαληζκόο Αλαθύθισζεο), ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία & ηε δηαρείξηζε 
βηναπνβιήησλ ζηνλ λεζησηηθό ρώξν (Γίθηπν ΓΑΦΝΗ), ηελ πξόιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 
ηξνθίκσλ  (Τ.Π.ΔΝ. θαη Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην), ηε δεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Πξάζηλσλ 
εκείσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο «Πιεξώλσ όζν Πεηάσ» (Οηθνινγηθή Δηαηξεία 
Αλαθύθισζεο), ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε επηθίλδπλσλ νηθηαθώλ απνβιήησλ (Terra Nova), ηα 
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Εναρκτήριο Συνέδριο LIFE-IP CEI-Greece, 
«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην 
Ελλάδα».
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 
2021, το εναρκτήριο συνέδριο του έργου 
LIFE-IP CEI-Greece  «Εφαρμογή της Κυ-
κλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» που δι-
οργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), σε συνεργασία με 
τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής και το Πράσινο 
Ταμείο. 

Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε με 
τον χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας 
Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του 
Υ.Π.ΕΝ. κος Κωνσταντίνος Αραβώσης ο 
οποίος αναφέρθηκε ενδελεχώς στην κυ-
βερνητική πολιτική και παρουσίασε στο 
κοινό τον Οδικό Χάρτη για την Κυκλική 
Οικονομία στην Ελλάδα. 

Στη συνέχεια απεύθυνε χαιρετισμό ο Γενι-
κός Γραμματέας Συντονισμού & Διαχείρι-
σης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ., κος Μανώλης 
Γραφάκος, ο οποίος ενημέρωσε το κοινό 
για το νέο δεκαετές Εθνικό Σχέδιο Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων αλλά και για τον καίριο 
ρόλο που θα διαδραματίσει το έργο LIFE-
IP CEI-Greece στην επίτευξη συγκεκριμέ-
νων στόχων του νέου ΕΣΔΑ. Ο κος Μανώ-
λης Γραφάκος μετέφερε στους συνέδρους 
τον χαιρετισμό και τις ευχές του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κου Κων-
σταντίνου Σκρέκα, για καλή επιτυχία στην 
αποστολή του έργου. 

Χαιρετισμοί ακολούθησαν από τον Πρό-
εδρο του Πράσινου Ταμείου, κο Ευστάθιο 
Σταθόπουλο ο οποίος αναφέρθηκε στον 
ρόλο του Πράσινου Ταμείου, ως συγχρη-
ματοδότη του έργου LIFE-IP CEI-Greece, 
καθώς και σε άλλα σημαντικά έργα που 
χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο στην 
χώρα, με άξονα το Περιβάλλον. 

Ακολούθησαν ο κος Παύλος Δόικος, Θε-
ματικός Συντονιστής για το Περιβάλλον 
της NEEMO EEIG, από την εξωτερική ομά-
δα παρακολούθησης του έργου, με έδρα 
τις Βρυξέλλες, ο οποίος μίλησε για τον 
ρόλο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
LIFE, ως χρηματοδοτικών εργαλείων για 
την εκκίνηση δράσεων καινοτομίας στην 
χώρα και η κα Αναστασία Αρφανάκου, 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Αποβλήτων η οποία εστίασε στο πρόσφα-

το έργο της Διεύθυνσης και στα «επόμενα 
βήματα» του έργου LIFE-IP CEI-Greece.  

Το συνέδριο περιελάμβανε συνολικά 14 
πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές παρουσι-
άσεις. 

Το κύριο μέρος του, αφορούσε στους 
άξονες δράσεων του έργου LIFE-IP CEI-
Greece, η παρουσίαση των οποίων έγινε 
από τους εταίρους του, με ενδεικτικά 
θέματα: τη συνολική επισκόπηση του 
έργου LIFE-IP CEI-Greece και των στόχων 
του (Υ.Π.ΕΝ.),  την Εναλλακτική Διαχείρι-
ση αποβλήτων στην Ελλάδα (Ελληνικός 
Οργανισμός Ανακύκλωσης), την Κυκλική 
Οικονομία & τη διαχείριση βιοαποβλήτων 
στον νησιωτικό χώρο (Δίκτυο ΔΑΦΝΗ), 
την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων 
τροφίμων  (Υ.Π.ΕΝ. και Χαροκόπειο Πανε-
πιστήμιο), τη δημιουργία Ολοκληρωμέ-
νων Πράσινων Σημείων και την εφαρμογή 
του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω» 
(Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης), την 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση επικίνδυνων 
οικιακών αποβλήτων (Terra Nova), τα Χρη-
ματοδοτικά Εργαλεία για την υποστήριξη 
της Κυκλικής Οικονονομίας και την Οικο-
δόμηση Δυναμικού (Πράσινο Ταμείο), τη 
δημιουργία Παρατηρητηρίου Κυκλικής 
Οικονομίας (Οργανισμός Φυσικού Περι-
βάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής) και 
τέλος, την ανάπτυξη προτύπων για δευ-
τερογενή υλικά και το Εθνικό Αποθετήριο 
Κυκλικής Οικονομίας (ΕΛΟΤ). 

Οι θεματικοί άξονες του έργου εμπλου-
τίστηκαν με πολύ ενδιαφέρουσες ει-
σηγήσεις εξωτερικών ομιλητών που 
αφορούσαν στην Εθνική Στρατηγική 
για την Κυκλική Οικονομία στην Γαλλία 
από εκπρόσωπο του γαλλικού Εθνικού 
Ινστιτούτου για την Κυκλική Οικονομία, 
έμπρακτα παραδείγματα υποστήριξης 
της εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομί-
ας στην Ελλάδα, από εκπροσώπους του 
Κοιν.Σ.Επ Καλλονή Κελλιά στην Τήνο, και 
της Εθελοντικής Συμμαχίας για τα από-
βλητα Τροφίμων – ΜΠΟΡΟΥΜΕ, καθώς 
και παρουσίαση του έργου LIFE-Reclaim, 
με θέμα την Ανάκτηση αποβλήτων από 
χώρους υγειονομικής ταφής.   

Το συνέδριο, που απευθύνονταν σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέ-

κονται με την μετάβαση της χώρας μας 
στην Κυκλική Οικονομία, παρακολούθη-
σαν περίπου 300 ακροατές,  αριθμός που 
αποδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον, 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 
το φιλοξένησε σε συνέχεια εγγραφής, 
καθώς και  από το κανάλι του έργου στο 
YouTube, όπου μεταδόθηκε ζωντανά,  με 
συνολική διάρκεια περίπου 4,5 ώρες. 

Το ακροατήριο συνεχάρη με ενθουσιασμό 
και κατ’ επανάληψη τους διοργανωτές  
του συνεδρίου, για την πολύ επιτυχημένη 
διεξαγωγή του, γεγονός που αποδεικνύει 
την επιτυχία της 1ης δημόσιας εκδήλω-
σης του έργου και ενθαρρύνει την ομάδα 
έργου LIFE-IP CEI-Greece να υπηρετήσει 
δυναμικά την υλοποίηση των στόχων του. 

Το συνέδριο είναι διαθέσιμο στο κανάλι 
του έργου LIFE-IP CEI-Greece στο YouTube 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/channel/
UCVBN2lHp-kRWPUTJy5IjXmg 

Όλες οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από 
το ακροατήριο κατά τη διάρκεια του συ-
νεδρίου θα απαντηθούν γραπτώς και θα 
ακολουθήσει ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
του έργου. 

Οι παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι δια-
θέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου εδώ. 

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα. Δείτε 
εδώ το συνοπτικά βιογραφικά των ομιλη-
τών. 

Χορηγοί Επικοινωνίας
www.greenagenda.gr 

www.water-waste.gr 

www.ecotec.gr 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
LIFE-IP CEI-Greece, LIFE18 IPE/
GR/000013
www.circulargreece.gr
circulargreece@prv.ypeka.gr 
T. 213 1513081 και 082
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ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Έναρξη κατασκευής 
του έργου ΣΔΙΤ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Απορριμμάτων Πελοποννήσου»
Ξεκινά η υλοποίηση της επένδυσης ύψους 152 εκατ. ευρώ
Το έργο Σύμπραξης Δημόσιου  Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) «Ολοκλη-
ρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου», 
μεταξύ της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου, εταιρείας του Ομί-
λου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τέ-
θηκε  σε ισχύ. Οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν από τον Πε-
ριφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Μανώλη Μαραγκουδάκη και 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου 
κ. Γιώργο Αγραφιώτη.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμά-
των στη χώρα, το οποίο υλοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του Πε-
ριφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Πελο-
ποννήσου, ενώ λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με τα 
Τοπικά Σχέδια Ανακύκλωσης στην πηγή των Δήμων.

Με αφορμή την έναρξη ισχύος του έργου, ο κ. Μανώλης Μαρα-
γκουδάκης, δήλωσε: «Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέχει ηγετικό ρόλο 
στον τομέα της πράσινης – κυκλικής οικονομίας. Η εταιρεία πρω-
ταγωνιστεί στον κλάδο, εισάγοντας διαρκώς νέες τεχνολογίες, 
συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και  τη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής. Φιλοδοξούμε το έργο αυτό να είναι το 
καλύτερο, αποδοτικότερο και οικονομικότερο έργο ΣΔΙΤ για το 
κοινωνικό σύνολο και παράλληλα να αποτελέσει πόλο έλξης για 
την εκπαίδευση φοιτητών και μαθητών. Θα ήθελα να διαβεβαιώ-
σω τόσο την πολιτική ηγεσία που μας τιμά με την παρουσία της, 
όσο και τους πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ότι η εται-
ρεία μας διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία, την οικονομική 
δυνατότητα και πάνω από όλα τη θέληση και την κουλτούρα για 
να υλοποιεί και να διαχειρίζεται άρτια έργα, που ολοκληρώνονται 
στην ώρα τους. Τέλος, επειδή ο θεσμός των ΣΔΙΤ εξ’ ορισμού προ-
ϋποθέτει την άριστη συνεργασία Αναθέτουσας Αρχής και Αναδό-
χου, εύχομαι σε όλους μας καλή συνεργασία και καλή δουλειά».

Εκ μέρους του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, ο κ. Γιώργος Αγραφι-
ώτης, δήλωσε: «Από αύριο ξεκινάμε την υλοποίηση της σύμβασης 
και στον προβλεπόμενο χρόνο θα παραδώσουμε το έργο που φι-
λοδοξεί να λύσει για πολλά χρόνια το πρόβλημα των απορριμμά-
των στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το έργο, έχοντας πλέον πλήρη κοινωνική στήριξη, όπως αυτή εκ-
φράζεται από τους θεσμικούς εκπροσώπους των πολιτών, θα συμ-
βάλλει αποτελεσματικά τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος 
όσο  και την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Οι πολίτες της 
Πελοποννήσου έχουν πάρει ήδη μια πρόγευση του αποτελέσμα-
τος από το αντίστοιχο έργο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην Ήπειρο, 
το έργο της χρονιάς 2018. Θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι 
το δικό τους έργο θα είναι ακόμα καλύτερο. Χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία αιχμής, απαντάμε στα προβλήματα με τεχνική αρτιό-
τητα αλλά και περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τους πο-
λίτες και τον τόπο. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με αυτό το έργο 
εισέρχεται στην εποχή της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων 
με σύγχρονες εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας. Καλή επιτυχία 
και καλή δουλειά σε όλους μας».

Η σύμβαση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων 
Περιφέρειας Πελοποννήσου» προβλέπει την κατασκευή και λει-
τουργία τριών (3) Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 
και ισάριθμων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) 
σε Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία, καθώς και δύο (2) Σταθμών 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε Κορινθία και Αργολίδα. 
Επίσης, σύμφωνα με το σχεδιασμό του, θα παράγει πράσινη ενέρ-
γεια με αποτέλεσμα να αποτελεί περιβαλλοντική υποδομή με μη-
δενικό ενεργειακό αποτύπωμα. Επίσης, προβλέπεται να μειώσει το 
κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων των Δήμων αποτρέποντας 
παράλληλα το ενδεχόμενο προστίμων.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 28 έτη και περιλαμβάνει 
τη διετή κατασκευαστική περίοδο και την 26ετή περίοδο λειτουρ-
γίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον 10ο μήνα από την έναρξη 
ισχύος της σύμβασης προβλέπεται η έναρξη μεταβατικής διαχεί-
ρισης απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις της αναδόχου εταιρείας.

Το ύψος της  επένδυσης  ανέρχεται σε 152 εκατ. ευρώ, εκ των οποί-
ων τα 62,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από επιδότηση ΕΣΠΑ.

Στο έργο αναμένεται να δημιουργηθούν 600  θέσεις εργασίας 
κατά την κατασκευαστική περίοδο, 200 μόνιμες θέσεις εργασίας 
κατά την περίοδο λειτουργίας και μεγάλος αριθμός παράλληλων 
θέσεων εργασίας.

Με την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση με τις κείμενες και ευρωπαϊκές νομοθεσίες, ενι-
σχύεται η προστασία του περιβάλλοντος και προβλέπεται βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών υγείας των πολιτών. 
Η υλοποίηση του έργου με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής επιλύει 
το περιβαλλοντικό πρόβλημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με 
προφανή οφέλη στον Τουρισμό, την Εκπαίδευση και τη νέα ποιοτι-
κή Γεωργία, που είναι στρατηγικός στόχος για τη χώρα.
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Κυρία Ζαμάνη...Τι είναι η axtada;
H Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων του Δήμου Αριστοτέλη 
(ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ) είναι η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία στην οποία 
ο Δήμος Αριστοτέλη, που είναι ο κύριος μέτοχος με 100%, έχει 
εμπιστευτεί την εμπορική εκμετάλλευση μεγάλου μέρους των 
τουριστικών ακινήτων του.

Πόσο καιρό δραστηριοποιείται
Η Δημοτική Επιχείρηση ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 2008 
με την επωνυμία «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Σταγείρων- 
Ακάνθου  Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΞΤΑΣΑ ΔΑΕ) και το 2011 
με τις αλλαγές που επέφερε ο Καλλικράτης μετονομάστηκε σε 
«Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτι-
κή Ανώνυμη Εταιρεία»(ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ)

Ποιος είναι ο απολογισμός της δράσης 
της, έως σήμερα;
Η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ διαχειρίζεται με ιδίους πόρους το Άλσος Αριστο-
τέλη στα Στάγειρα, την Αίθουσα Τρισδιάστατων Προβολών στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού, το Camping Ierissos, το parking 
Ουρανούπολης, το ταχύπλοο σκάφος «Αμμουλιαννή 2003», 2  
ξενοδοχειακές μονάδες και 11 beach bar, αναψυκτήρια και εστι-
ατόρια, σε διάφορα χωριά του Δήμου τα οποία, αφού τα νομιμο-
ποίησε και τα αναβάθμισε, τα εκμισθώνει μέσω δημοπρασιών σε 
αυτούς.

Κάθε χρόνο με την έναρξη της τουριστικής περιόδου προσλαμ-
βάνει μέσω ΑΣΕΠ 15 άτομα εποχικό προσωπικό για την κάλυψη 
των εποχικών  αναγκών του Άλσους, του Camping, του parking  

και της αίθουσας τρισδιάστατων προβολών,   ενώ το μόνιμο 
προσωπικό που καλύπτει τις υπόλοιπες ανάγκες ανέρχεται στα 
11 άτομα. Προσφέρει έτσι στην ενίσχυση της απασχόλησης και 
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ιδιαίτερα των νέων που 
το καλοκαίρι αναζητούν μια εποχιακή εργασία.  

Όσον αφορά το Camping Ierissos ήταν μια εγκαταλειμμένη έκτα-
ση, που λειτουργούσε ως κάμπινγκ τη δεκαετία ΄70 -΄80. Ανακα-
τασκευάστηκε πλήρως το 2003 και σήμερα διαθέτει 80 θέσεις 
τροχόσπιτων ενώ έχει και δυνατότητα φιλοξενίας 30 σκηνών. 
Στο camping διαμένουν  μόνιμοι πελάτες, οι οποίοι είναι χρόνια 
στο κάμπινγκ και αποτελούν μέρος της τοπικής κοινωνίας. Δε δι-
αθέτει καταστήματα, γιατί η πολιτική μας δεν είναι να δημιουρ-
γήσουμε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά να προσελκύσουμε  
κόσμο, ο οποίος στην συνέχεια θα ενισχύσει την τοπική αγορά. 

Το ταχύπλοο σκάφος “Αμμουλιανή”2003 ξεκίνησε τη  λειτουργία 
του το 2003. Ο σκοπός της λειτουργίας του  είναι καθαρά κοινω-
νικός  καθώς το σκάφος ξεκινάει δρομολόγια από την ώρα που 
σταματούν τα δρομολογιακά πλοία έως αργά την νύχτα. Ήταν 
ένα χρόνιο πρόβλημα της Αμμουλιανής, η οποία μετά την δύση 
του ηλίου αποκοβόταν από την στεριά, τουλάχιστον για την 
πλειοψηφία των κατοίκων και επισκεπτών, που δεν διέθεταν ένα 
αρκετά μεγάλο ποσό για μια ιδιωτική μετακίνηση. Επιπλέον δια-
θέτει εξοπλισμένο ασθενοφόρο και στη διάρκεια της λειτουργίας 
του έχει σώσει αρκετές ζωές.

Το Άλσος Αριστοτέλη αποτελεί αγαπημένο προορισμό σχολείων 
και οργανωμένων tour operators. Στο Άλσος έχουν τοποθετηθεί 
διαδραστικά όργανα, τα οποία ανατρέχουν στις θεωρίες που δι-
ατύπωσε πρώτος ο Αριστοτέλης στα «Φυσικά» του και είναι μια 
μοναδική ευκαιρία για μάθηση και ψυχαγωγία! Η τιμή εισόδου 
είναι συμβολική, καλύπτει κάποια από τα λειτουργικά έξοδα, κυ-

Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων 
Δήμου Αριστοτέλη 
                                        

«ΣΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ  
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ»

Άλσος 

Αριστοτέλη
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ρίως μισθοδοσίες προσωπικού.

Το Parking βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού της Ουρανού-
πολης και απέναντι από το Γραφείο Διαμονητηρίων για το Άγιο 
Όρος. Έχει 200 θέσεις στάθμευσης σε χαμηλές τιμές και το κα-
λοκαίρι συνήθως είναι sold out. Έλυσε ένα σοβαρό πρόβλημα 
καθώς στην Ουρανούπολη υπάρχει  μεγάλη δυσκολία στη στάθ-
μευση.
Το Αμφιθέατρο Στερεοσκοπικών Προβολών είναι το πρώτο που 
λειτούργησε στην Ελλάδα. Προσφέρει στους επισκέπτες του και 
ιδιαίτερα στις γυναίκες και τα παιδιά την ευκαιρία να «σπάσουν» 
το «Άβατον» που ισχύει για το Άγιο Όρος και κατανοήσουν έτσι 
τα μυστήρια της Ορθοδοξίας μας, παρακολουθώντας  την τρισ-
διάστατη ταινία «Φως Μοναχοίς Άγγελοι» που γυρίστηκε μέσα 
στο Περιβόλι της Παναγίας. Οι  μικρότεροι φίλοι μας λατρεύουν 
το « Θαλασσόκοσμο» και ταξιδεύουν στον υπέροχο κόσμο του 
Ενυδρείου Κρήτης. 
Φυσικά για τις δράσεις μας υπάρχει στενή συνεργασία και συ-
νεπικουρική δράση με το Δήμο Αριστοτέλη, όσον αφορά την 
τουριστική προβολή του Δήμου ενώ συνεπικουρεί και συμμετέ-
χει στον θεσμό της Γαλάζιας Σημαίας, όπου ο Δήμος Αριστοτέλη 
βρίσκεται στην 7η θέση στην Ελλάδα με 15 γαλάζιες σημαίες, 3 
εξ αυτών σε ακίνητα της ΑΞΤΑΔΑ.

Τι προβλήματα αντιμετώπισε και τι πρέπει 
να βελτιωθεί ακόμη και το θεσμικό πλαίσιο 
για να λειτουργήσει καλύτερα 

Η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, όπως και ολόκληρος σχεδόν ο κόσμος έχει πλη-
γεί από την πανδημία. Ωστόσο λόγω κάποιων ιδιομορφιών στη 
νομική της σύσταση, στην παρούσα φάση, παρουσιάζονται προ-
βλήματα στη λειτουργία της. 

Ειδικότερα, δεν μπορεί να λάβει άμεση ή έμμεση επιχορήγηση 
από τον  οικείο Δήμο για κανένα λόγο, όπως επίσης και δεν επι-
τρέπεται κάποια τακτική ή έκτακτη επιδότηση από δημόσιους 
φορείς για την κάλυψη αναγκών. Παράλληλα, οι Μονομετοχικές 
Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα επιδοτούμενα, είτε να λάβουν επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις μέσω προγραμμάτων δημοσίου γιατί θεωρούνται 
ανώνυμες επιχειρήσεις. Ακόμη, δεν μπορεί να υπάρξει συμμετο-
χή της εταιρείας μας  σε προγράμματα επιδοτούμενα για επεν-
δύσεις, όπως ισχύει για ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς κύριος μέ-
τοχος με 100% είναι ο Δήμος. 
Ένα ακόμη πρόβλημα, το οποίο είναι χρόνιο, είναι ότι υπάρχει 
υποστελέχωση, ενώ για να γίνει πρόσληψη προσωπικού αυτή 
γίνεται μόνο μέσω ΥΠΕΣ και ΑΣΕΠ, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρο-
νοβόρο, ενώ χρονοβόρα θεωρείται και η διαδικασία των αναθέ-
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σεων, καθώς διέπεται από τον Ν. 4412/2016.

Θα ήταν ευχής έργο να επανεξέταζε η πολιτεία κάποιο από τα παρα-
πάνω προβλήματα, θα βοηθούσε σίγουρα την εύρυθμη λειτουργία 
όχι μόνο της δικής μας εταιρείας, αλλά και άλλων σαν τη δική μας. 

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, στις προκλήσεις της 
οποίας όμως καταφέραμε να ανταποκριθούμε! Ξεκινάμε το 2021 με 
πίστη και με δύναμή ότι θα ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες και ότι 
θα επανέλθουμε στην κανονικότητα μας. 

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον; Έχετε 
κάποιο μήνυμα που επιθυμείτε να περάσετε; 
Και σε ποιους τομείς θα επικεντρωθεί το έργο 
σας;
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η προστασία του είναι για  εμένα 
μια από τις κόκκινες γραμμές μου. Έτσι όταν μου έγινε η πρόταση να 
αναλάβω τη διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης, ήταν σαφές  ποια 
θα ήταν η προτεραιότητα μου. Από τις πρώτες  μέρες ζήτησα από 
τους συνεργάτες μου να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη  διασφάλιση 
της προστασίας του περιβάλλοντος και στην υιοθέτηση πρακτικών 
που προωθούν τις πράσινες δράσεις. 

«Στις αναμνήσεις μας δεν υπάρχει χώρος για απορρίμματα», 
αυτό είναι το δικό μας μήνυμα στους πελάτες μας, στους συνεργάτες 
μας και στους εργαζόμενους μας. Κοινωνική ευσυνειδησία, υπευθυ-
νότητα, συνείδηση της ευθύνης και επιχειρηματική ηθική είναι οι 
αξίες που πρεσβεύουμε, προβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τις φιλο-
δοξίες μας για μια καλύτερη κοινωνία. 

Ανάμεσα στις δράσεις μας αξίζει να αναφέρουμε το Camping Ierissos, 
που βραβεύεται με «Γαλάζια Σημαία» 16 συνεχόμενες χρονιές, γεγο-
νός που αποδεικνύει την καθαρότητα των νερών, την άρτια οργάνω-
ση της ακτής αλλά και την συνέπεια μας, μιας και υπαγόμαστε στον 
έλεγχο της Ελληνικής Προστασίας της Φύσης, πληρώντας 29 διαφο-
ρετικά κριτήρια. Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στη δράση «Caring for 
the sea that unites us!» στη Blue Flag Mediterranean week, που 
διοργανώνει το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία». Στη δράση 
αυτή προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τους πελάτες του camping, 
τους δημότες, τους εργαζομένους, αλλά  ιδίως τα παιδιά, καθώς πι-
στεύουμε ότι αν οι αξίες μας έχουν απήχηση στις ευαίσθητες καρδιές 
τους, το μέλλον μας θα έχει προοπτική.

Το Άλσος Αριστοτέλη είναι ένα κόσμημα, ένας πόλος έλξης χιλιάδων 
επισκεπτών κάθε χρόνο. Σας προσκαλεί να ανακαλύψετε τους νό-
μους της Φυσικής, μαζί με τα παιδιά σας, μέσα από διαδραστικά παι-
χνίδια, επιτρέποντας στον εαυτό σας να ζήσει αυτό το πρωτόγνωρο 
ταξίδι στη γνώση και τη διασκέδαση. Σε αυτόν τον υπέροχα μαγευ-
τικά τόπο οι επεμβάσεις μας είναι ελάχιστες. Τίποτα δεν ταράζει την 
ηρεμία του τοπίου και το φυσικό περιβάλλον. Ακεραιότητα, Υπευ-
θυνότητα, Σεβασμός στη Φύση, τήρηση των κανονισμών, ποιότητα 
των υπηρεσιών μας, Προστασία του περιβάλλοντος, είναι οι βασικές 
αρχές μας. Προτείνουμε διαδρομές περιπατητικές και ποδηλατικές 
και όλες οι πληροφορίες δίνονται μέσω της χρήσης των QR code, χω-
ρίς τη χρήση διαφημιστικών φυλλαδίων, παρά μόνο εφόσον μας ζη-
τηθεί. Προσκαλούμε τους επισκέπτες μας να δημιουργήσουν όμορ-
φες αναμνήσεις στον μαγευτικό αυτό χώρο και όχι απορρίμματα.

Χαράζουμε τη στρατηγική της ανάπτυξής μας με σεβασμό στο πε-
ριβάλλον και την κοινωνία, και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που 
τους διέπουν τα ίδια ιδανικά. Η φιλοσοφία, ο τρόπος σκέψης μας, 
αλλά και οι δράσεις μας έχουν ως στόχο την προσφορά στο κοινω-

νικό σύνολο, το σεβασμό των εργαζομένων μας και το σεβασμό στο 
περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Έτσι λοιπόν  για 
τα 13  ακίνητα που διαχειριζόμαστε (ξενοδοχειακές μονάδες, αναψυ-
κτήρια και εστιατόρια) συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που έχουν 
τις ίδιες αξίες και το ίδιο πάθος με εμάς, ανθρώπους που αντιλαμ-
βάνονται τον τουρισμό σαν μια δυνατότητα αλληλεπίδρασης διαφο-
ρετικών πολιτισμών και μια ευκαιρία να παρουσιάσουν τη φιλοξενία 
και τη γευσιγνωσία της περιοχής.

Σαφώς και η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, αποτελεί για 
εμάς μια συνεχή πρόκληση. Σαν εταιρεία πιστεύουμε και προωθού-
με την κυκλική οικονομία μέσα από κυκλικές δραστηριότητες, όπως 
η επισκευή, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση. 
Έτσι λοιπόν ξεκινώντας από τα πιο βασικά δίνουμε εξαιρετικά μεγά-
λη έμφαση στην ανακύκλωση. Σε όλους τους χώρους τους οποίους 
διαχειριζόμαστε τηρούνται αυστηρά οι κανόνες της ανακύκλωσης. 
Έχουμε τοποθετήσει ξεχωριστούς κάδους για χαρτί, μέταλλο, γυα-
λί,  μπαταρίες και κάδους για κομποστοποίηση και είμαστε ιδιαίτερα 
αυστηροί στην εφαρμογή τους. Ιδιαίτερα στο camping Ierissos, το 
οποίο λειτουργεί με σταθερούς πελάτες κάθε χρόνο, στην έναρξη 
της σεζόν τους υπενθυμίζουμε μέσω e-mail τις υποχρεώσεις τους 
όσον αφορά την ανακύκλωση και τους καλούμε να συμμετέχουν σε 
περιβαλλοντολογικές δράσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει στο 
Camping μας να γίνεται η ανακύκλωση των υλικών όχι γιατί πρέπει 
αλλά γιατί είναι εσωτερική ανάγκη όλων μας. Φυσικά οτιδήποτε χα-
λάσει το επιδιορθώνουμε  και το επαναχρησιμοποιούμε. Τίποτα δεν 
πάει χαμένο. Με τον τρόπο αυτό αφενός μειώνουμε το λειτουργικό 
μας κόστος  σαν επιχείρηση αλλά και περιορίζουμε το αποτύπωμα 
μας. 
 
Η εταιρική μας κουλτούρα  αλλά και οι δικές μου ηθικές αρχές επι-
βάλλουν να γίνονται έργα υποδομής και βελτίωσης κάθε χρόνο. Η 
αίθουσα τρισδιάστατων προβολών, που φιλοξενείται στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ιερισσού και προβάλει ταινίες δικής μας παραγωγής, εί-
ναι  η απόδειξη για τα θαύματα που μπορεί να κάνει η οργάνωση 
ακόμη και σε μια πολύ μικρή κοινωνία. Η αίθουσα μπορεί να φιλοξε-
νήσει έως και 75 θεατές οι οποίοι βιώνουν μια μοναδική εμπειρία: να 
ζήσουν τη μυσταγωγία και την αρμονία που προσφέρει η μοναστική 
ζωή, να περιηγηθούν στα μονοπάτια των μοναστηριών και να ακού-
σουν τους Άγιους Πατέρες να μιλάνε τις αρχές της  Ορθοδοξίας, με τα 
πλέον σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.

Ζούμε σε μια ευλογημένη γη, που ο Θεός απλόχερα της χάρισε σμα-
ραγδένιες παραλίες με κρυστάλλινα νερά, εύφορα χώματα σπαρμέ-
να με λιόδεντρα και περιβόλια, με βουνά καταπράσινα, καθάριες πή-
γες και αιωνόβια δένδρα. Είναι χρέος μας να υπερασπιστούμε τη γη 
μας και να αφήσουμε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές έναν τόπο 
αντάξιο του ονόματος που φέρει, ένα τόπο αντάξιο του Αριστοτέλη.
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To ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συντονίζει 
ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα στον 
τομέα της εξοικονόμησης υδάτινων 
πόρων σε βιομηχανικές εφαρμογές
Η συνεχόμενη αύξηση του πληθυσμού, του βιοτικού επιπέδου 
καθώς και της βιομηχανικής δραστηριότητας οδηγούν στην 
υπεράντληση  νερού.  
Πρόσφατες μελέτες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (JRC Technical report 2018 
Impact of a changing climate, land use, 
and water usage on Europe’s water 
resources1) που αφορούν στις επι-
πτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην 
επάρκεια υδάτινων πόρων αναφέρουν 
την πιθανότητα οι μεσογειακές χώρες 
να βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντική 
μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων νε-
ρού που για την περίπτωση της Ελλάδας 
εκτιμάται σε έως 810 εκατομμύρια m3 
ανά έτος. 

Στο παρελθόν η λειτουργία των βιομηχα-
νικών εγκαταστάσεων βασίστηκε στην 
παραδοχή της απεριόριστης διαθεσιμό-
τητας υδάτινων πόρων η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα  την απορρόφηση του 40% 
της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης νε-
ρού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι σύγχρονες συνθήκες και πρακτικές 
βιωσιμότητας, επιτάσσουν την βελτιστο-
ποίηση της χρήσης καθώς και της μέγι-
στης δυνατής επαναχρησιμοποίησης 
των ολοένα και μειούμενων ποσοτήτων 
νερού. 

Το intelWATT είναι ένα ευρωπαϊκό έργο 
που στοχεύει στην ανάπτυξη καινο-
τόμων, αποδοτικών και έξυπνων τε-
χνολογιών για τη μεγιστοποίηση της 
επαναχρησιμοποίησης  του νερού σε 
συνδυασμό με την παραγωγή ενέργει-
ας και την ανάκτηση υλικών αυξημένης 
προστιθέμενης αξίας, σε επίπεδο βιομη-
χανίας. 
Η εφαρμογή  των παραπάνω απαιτήσε-
ων θα  επιδειχθεί μέσω τριών πιλοτικών 
μονάδων οι οποίες συνδυάζουν καινοτό-
μες διεργασίες μεμβράνης,  τεχνολογία 
έξυπνων αισθητήρων (edge computing, 
IoT) καθώς και προηγμένων συστημά-

των ελέγχου που ενσωματώνουν χαρα-
κτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης (AI, 
machine learning).  Οι προτεινόμενες 
τεχνολογίες θα αξιολογηθούν σε τρεις 
αντιπροσωπευτικούς βιομηχανικούς 
κλάδους που κάνουν εντατική χρήση νε-
ρού στην παραγωγική τους διαδικασία 
και συγκεκριμένα: 

Α) Πρωτότυπο επίδειξης για επεξερ-
γασία του νερού απόρριψης πύργου 
ψύξης (Cooling Tower Blow Down) σε 
θερμοηλεκτρική μονάδα παραγωγής 
ενέργειας. Στόχος είναι ανάπτυξη διερ-
γασίας η οποία θα οδηγεί σε ανάκτηση 
νερού >99% και μηδενικής απόρριψης 
υδατικών αποβλήτων μέσω μιας μονά-
δας δυναμικότητας 100 m3/μέρα, στις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλό-
πολη (μονάδα 5 συνδυασμένου κύκλου 
φυσικού αερίου)

B) Επίδειξη συμβιωτικού σχήματος για 
βιώσιμη παραγωγή ενέργειας και νερού. 
Σε αυτό το πλαίσιο, μια ολοκληρωμέ-
νη πιλοτική μονάδα (100 m3 / ημέρα) 
αποτελούμενη από συστήματα αντί-
στροφης ηλεκτροδιάλυσης (Reverse 
Electrodialysis, RED)) και ηλιακά υποβο-
ηθούμενης απόσταξης μέσω μεμβράνης 
(Membrane Distillation, MD) θα κατερ-
γάζεται δύο υδατικά ρεύματα αποβλή-
των μεταλλευτικής δραστηριότητας με 
διαφορετική αλατότητα, με στόχο την 
παραγωγή >2 MJ ηλεκτρικής ενέργειας 
(ανά m3 κατεργασμένης άλμης) καθώς 
και 25m3/ημέρα απιονισμένου νερού. Η 
μονάδα θα εγκατασταθεί στην περιοχή 
Castellgalí στην Ισπανία. 

Γ) Η εφαρμογή μιας νέας, υβριδικής διερ-
γασίας που συνδυάζει ιοντοεναλλακτι-
κές ρητίνες (Ion exchange (IX)) με υψη-
λής ανάκτησης αντίστροφη ώσμωση 
(High recovery reverse osmosis, HRRO) 
σε λουτρά ηλεκτρολυτικής επιμετάλλω-
σης. Η διαδικασία στοχεύει στην επανα-
χρησιμοποίηση έως και 95% του χρωμί-
ου και του χαλκού και 50% του νικελίου, 
εξοικονομώντας παράλληλα το 65% του 
απαιτούμενου νερού. Η μονάδα θα λει-
τουργήσει στις εγκαταστάσεις της εται-
ρίας BIA Kunststoff und Galvanotechnik 
στο Solingen της Γερμανίας. 

Το έργο, με ημερομηνία έναρξης την 1η 
Οκτωβρίου του 2020, υλοποιείται από το 
Εργαστήριο Μεμβρανών & Υλικών για 
Περιβαλλοντικούς Διαχωρισμούς του 
Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτε-
χνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με 
συντονιστή τον Δρ. Ανδρέα Σαπαλίδη.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται  με κον-
δύλια άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ 
μέσω του προγράμματος  «Horizon 
2020» της ΕΕ (CE-SPIRE-07-2020). Η κοι-
νοπραξία του έργου περιλαμβάνει εκτός 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»  δεκαεννέα 
ακόμα επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς 
φορείς  διεθνούς κύρους και εμπειρίας 
: CNR-ΙΤΜ, CNRS, PPC, Warrant Hub, TH 
Köln – University of Applied Sciences,  
University of Birmingham, Politecnico 
di Torino, CUT membrane technology 
GmbH, BIA group GmbH, Fuelics S.A, 
IHE Delft, Studio Fieschi & Soci SRL, 
Techedge Espana SL, ACSA-Sorigue, 
University of Jordan, REDSTACK BV, 
CIEMAT, Nijhuis Water Technology BV και 
NOKIA.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το intelWATT παρακαλώ επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα του προγράμματος 
https://www.intelwatt.eu/ 
και τους ακόλουθους συνδέσμους 
Facebook: https://www.facebook.com/
Intelwatt, 
Twitter: https://twitter.com/intelwatt, 
LinkedIn:https://www.linkedin.com/
company/intelwatt

Ανδρέας Σαπαλίδης
Ερευνητής Γ’ 
ΙΝΝ,ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος



Ανδρέας Σαπαλίδης
Ερευνητής Γ’ 
ΙΝΝ,ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
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Για υπογραφές το μεγάλο έργο 
που θα φέρει την αποχέτευση 
στην Παλλήνη
 
 Για την ανακήρυξη της κοινοπραξίας “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ”, ως 
οριστικού αναδόχου του έργου 
Για την ανακήρυξη της κοινοπραξίας “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-
ΔΗΣ-ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ”, ως οριστικού αναδόχου του έργου  
 
Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021, το πρακτικό της Επιτρο-
πής Διαγωνισμού, για την ανακήρυξη της κοινοπραξίας “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ”, ως οριστικού αναδόχου του έργου της Αποχέτευσης του 
Δήμου Παλλήνης.

Με την Απόφαση αυτή, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός που διενήργησε η ΕΥΔΑΠ, στο πλαί-
σιο Προγραμματικής Συμφωνίας που έχει υπογράψει με τον Δήμο Παλλήνης, ο οποίος εξα-
σφάλισε, για την κατασκευή του έργου, χρηματοδότηση ύψους 55.000.000 ευρώ, από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απομένει η διαδικασία ελέγχου της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια 
η υπογραφή της. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΥΔΑΠ, οι εργασίες θα ξεκινήσουν, 
εντός της ερχόμενης Άνοιξης.

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος 48 μηνών και αφορά στην κατασκευή 
19,5 χλμ. πρωτεύοντος, και 152,5 χλμ. δευτερεύοντος δικτύου, δεκατριών (13) συνολικά 
αντλιοστασίων καθώς και την κατασκευή των συνδέσεων με τα ακίνητα.

Κάλυψη όλων των περιοχών του Δήμου
Θα καλύψει όλη την Παλλήνη και την Ανθούσα καθώς και τις περιοχές του Γέρακα που βρί-
σκονται, νοτίως της Αττικής Οδού, συνδέοντας τες, με το ΚΕΛ Ψυτάλλειας. Οι περιοχές του 
Γέρακα, βόρεια της Αττικής Οδού, διαθέτουν ήδη αποχέτευση. Η Κάντζα, ο Άγιος Νικόλαος, 
η Κάτω Μπαλάνα, οι Εργατικές Κατοικίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και το Λουτρό, θα συνδεθούν με το ΚΕΛ Παι-
ανίας-Κορωπίου, το οποίο είναι υπό κατασκευή.

Με τον τρόπο αυτό, έχει διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη όλου του Δήμου Παλλήνης, με δί-
κτυο αποχέτευσης. Πρόκειται για ένα έργο που, πέραν της τοπικής, έχει και εθνική σημασία, 
καθώς αποτελεί το πρώτο έργο αποχέτευσης με αποδέκτη σε λειτουργία, στην Ανατολική 
Αττική, η οποία αν και αποτελεί σημαντικό μέρος της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, 
με πάνω από μισό εκατομμύριο μόνιμους κατοίκους, δεν διαθέτει δίκτυο ακαθάρτων. Για 
τον λόγο αυτό , η χώρα μας πληρώνει εδώ και πάνω από 15 χρόνια, ετήσια πρόστιμα πολ-
λών εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ.

Επιπλέον, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα που θα εκτελεστούν την επόμενη 
περίοδο στη χώρα μας και θα συμβάλει στην προσπάθεια ανόρθωσης της Εθνικής Οικονο-
μίας, προσφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας.

«Ιστορική στιμή για το Δήμο Παλλήνης»
«Αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τον Δήμο μας και μια δικαίωση των επιλογών και του 
μεγάλου αγώνα που δώσαμε με σχέδιο και πείσμα, από το 2011, κόντρα στη γραφειοκρατία 
και τα εμπόδια που πολλές φορές, ύψωνε και το ίδιο το Κράτος» δήλωσε, με αφορμή την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος και συμπλήρω-
σε: «Είναι μια ημέρα χαράς. Ένα όνειρο ετών και διεκδικήσεων της τοπικής κοινωνίας, το 
έργο που όλοι περιμέναμε, επιτέλους, ξεκινά. Ένα έργο με τεράστια περιβαλλοντική ση-
μασία και οικονομική ανταπόδοση για τα νοικοκυριά που θα απαλλαγούν από ένα κόστος 
που ξεπερνά τα 1.200-1.500 ευρώ το χρόνο, τα οποία δαπανούν σήμερα για εκκενώσεις βό-
θρων. Είναι πάνω από όλα, μια νίκη της λογικής κι ένα έργο πολιτισμού, που μας απαλλάσσει 
από την τριτοκοσμική κατάσταση των βόθρων και σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής 
για όλους μας, με καλύτερη ποιότητα ζωής».
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ΦoΔΣΑ Ιονίων Νήσων:
Με τις ανάγκες της νέας εποχής το 
εργοστάσιο ΜΕΑ της Κεφαλονιάς
 
O ΦοΔΣΑ  Ιονίων Νήσων, με ανακοίνωση του απαντά στις επικρίσεις που 
δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με την προκήρυξη του διαγωνισμού για το εργοστάσιο 
ΜΕΑ στη Κεφαλονιά.Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής;

 ■  Άγνοια των υποχρεώσεων της χώρας στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος, σκοπιμότητα και απροκάλυπτα ψεύδη εις βάρος 
των πολιτών από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ΄΄παρέα΄΄ του, επιδεικνύουν 
οι πρόσφατες δηλώσεις και αντιδράσεις με την ευκαιρία της 
δημοπράτησης του εργοστασίου ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας 
Αποβλήτων) της Κεφαλονιάς.

Μακριά από τα σύγχρονα δεδομένα στην διαχείριση των απορ-
ριμμάτων, τις επείγουσες υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στην 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας απέναντι 
στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), 
βρίσκονται όσοι διαδίδουν ανακριβείς αμφισβητήσεις και καταγ-
γελίες απέναντι στην διακήρυξη και δημοπράτηση του εργοστα-
σίου ΜΕΑ της Κεφαλονιάς από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ιονίων Νήσων.

Αποδεικνύουν ακόμη μια φορά την αδιαφορία τους για την εξέλιξη 
του τόπου και τα συμφέροντα των πολιτών και πορεύονται με μόνη 
προσέγγιση το κομματικό πάθος και την μικροπρέπεια.

Αδυνατούν να αποδεχθούν ότι ο νέος ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, παρ΄ 
όλες τις αντίξοες συνθήκες έχει σχέδιο, αποφασιστικότητα και γνώ-
ση για να οδηγήσει την Περιφέρεια στην ανάπτυξη και την αξιο-
πρέπεια.
Οι ίδιοι παραμένουν “βουτηγμένοι” στα απορρίμματα στα οποία 
βύθισαν τον τόπο μας. 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση που κάνουν στην σοβαρή αυτή υπό-
θεση, δείχνει κατ άρχάς ότι έχουν άγνοια του Ν. 4412/2016 και των 
Κοινοτικών Οδηγιών περί Κυκλικής Οικονομίας, και αυτό είναι 
άκρως επιπόλαιο και επικίνδυνο Όσο για τα συγκεκριμένα θέματα 
που καταγγέλλουν:

 ■  Οι Όροι δημοπράτησης του έργου της ΜΕΑ Κεφαλληνίας, αποτε-
λούν τομή στην δημοπράτηση αντίστοιχων έργων, προλαμβάνουν 
και επιλύουν πλείστα προβλήματα για την ολοκληρωμένη διαχείρι-
ση στερεών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπ ό́ψιν τις Κοινοτικές Οδη-
γίες. Προλαμβάνουν επίσης ώστε κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον 
να μην μας επιβληθούν υπέρογκα πρόστιμα λόγω μη επίτευξης 
των στόχων τα οποία πρόστιμα  πρώτα απ ό́λα θα επιβαρύνουν 
τους πολίτες όπως προβλέπεται στο ερχόμενο νομοσχέδιο, αφού 
μετακυλύονται στους Ο.Τ.Α.

 ■  Ο προϋπολογισμός της βασικής κατασκευής του έργου ανταπο-
κρίνεται στην εγκεκριμένη μελέτη, ήτοι ανέρχεται στο ποσό των 
7.170.819,32€ χωρίς να έχει επέλθει αλλαγή με στόχο να μην υπάρ-
ξει καθυστέρηση. 

 ■  Ο Προϋπολογισμός της κανονικής λειτουργίας προκύπτει από 
τα τεύχη Δημοπράτησης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κόστη που 
απαιτούνται, από την κείμενη Νομοθεσία, για να λειτουργήσει μία 
αντίστοιχη εγκατάσταση.

 ■  Προστίθεται όμως σε αυτό 6ετής λειτουργία της εγκατάστασης. 
Διευκρινίζουμε ότι  δεν “αναφέρεται στα ψιλά”αλλά αποτελεί το 
Τμήμα 2 του δημοπρατούμενου έργου, με σκοπό να γίνει η λει-
τουργία από τον ίδιο Ανάδοχο της εγκατάστασης, ώστε αυτός να 
έχει την απόλυτη ευθύνη της κατασκευής και του αποτελέσματος, 
ήτοι της επίτευξης των στόχων που τίθενται για την συγκεκριμένη 
ΜΕΑ (υπόλειμμα για ταφή, ανακύκλωση από την μηχανική διαλογή, 
κόμποστ υψηλής ποιότητας, κ.λ.π.). Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο 
ίδιος Ανάδοχος, δεσμεύεται, προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΦΟΔΣΑ 

Ιονίων Νήσων), να κατασκευάσει μία πλήρη και λειτουργική εγκα-
τάσταση, που μόνον τότε θα μπορέσει να “πιάσει” τους στόχους 
που τίθενται από τον νόμο για την συγκεκριμένη ΜΕΑ. Παράλληλα 
η ενδεχόμενη αδυναμία του να επιτύχει τους στόχους που δεσμεύ-
τηκε, οδηγούν την Αναθέτουσα Αρχή σε βαριές ποινικές ρήτρες. Η 
λύση αυτή πλέον για τα αντίστοιχα έργα (συμπερίληψη και κανο-
νικής λειτουργίας μαζί με την κατασκευή στον ίδιο Ανάδοχο) είναι 
νομοτελειακή, διότι άλλως δεν διασφαλίζεται η λειτουργικότητα 
και αποτελεσματικότητα της ΜΕΑ. Μέχρι τώρα κοινή πρακτική 
ήταν η δημοπράτηση μόνον της κατασκευής, με συχνό αποτέλε-
σμα κατασκευές με προβλήματα, ελαττωματικό εξοπλισμό και 
γενικά «αμαρτίες» της κατασκευής του έργου που μετακυλίονται 
στον Φορέα Λειτουργίας και οδηγούν σε μεγάλα ποσά αποκατά-
στασης των βλαβών της μη ορθής κανονικής λειτουργίας, τα οποία 
ποσά επιβαρύνουν, προφανώς, τους πολίτες. Διευκρινίζουμε ότι η 
ανωτέρω δυνατότητα, ήτοι η δημοπράτηση μαζί της κατασκευής 
και κανονικής λειτουργίας δίνεται από τον Ν. 4412/2016, Άρθρο 4, 
παράγραφος 4, για τις μικτές συμβάσεις, και προτείνεται από το 
σχέδιο Διακήρυξης που έχει αναρτηθεί στην Ενιαία Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), που είναι επιφορτισμένη 
να δίνει την σύμφωνη γνώμη της στην κείμενη Νομοθεσία περί Δη-
μοσίων Συμβάσεων. Προφανώς λοιπόν δεν είναι «αποικιοκρατική», 
αλλά ΄́ ρεαλιστική και υπεύθυνη΄́ , σύμφωνα με τα δεδομένα που 
αναλύθηκαν και ό,τι ισχύει στον σύγχρονο κόσμο. Τέλος πρέπει να 
επισημανθεί, ότι η λειτουργία τόσο σύνθετων Μονάδων Επεξερ-
γασίας απορριμμάτων με νέες τεχνολογίες, με σύγχρονο και εξει-
δικευμένο  εξοπλισμό, απαιτούν μεγάλη εμπειρία από τον Φορέα 
Λειτουργίας, με αποτέλεσμα στις περισσότερες των περιπτώσεων 
ο αρμόδιος Φορέας να προσπαθεί εναγωνίως λίγο πριν την ολο-
κλήρωση της κατασκευής του έργου να αναθέσει σε εξωτερικό – 
ιδιώτη ανάδοχο το έργο αυτό, που όμως παραλαμβάνει τα λάθη 
και τις ελλείψεις του κατασκευαστή με ότι αυτό συνεπάγεται. 

 ■  Όσον αφορά την “αιφνιδιαστική” σύσταση του Διαβαθμιδικού 
Φορέα προφανώς η νομοθετική διάταξη δεν συζητήθηκε προκα-
ταβολικώς και δεόντως,  αλλά καθόλου αιφνιδιαστική δεν ήταν. Δυ-
στυχώς ουδέποτε η Τ.Α στην Περιφέρειά μας δεν ασχολήθηκε με το 
θέμα ούτε επέδειξε διάθεση συνεργασίας προς επίλυση των σοβα-
ρότατων προβλημάτων όπως προβλέπεται στον Ν. 4555/2018 και 
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αποτελεί επιταγή και των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΕΕ για ενιαίους 
Περιφερειακούς Φορείς Διαχείρισης απορριμμάτων, ενάντια στην 
πολυδιάσπασή τους. Ειδικά στην νησιωτική χώρα, είναι αδύνατος 
ο έλεγχος, ο συντονισμός και η επιβεβαίωση της αποτελεσματικό-
τητας των στόχων που τίθενται σε επίπεδο συνολικής στρατηγικής. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΠΕΣΔΑ είναι Περιφερειακής εμβέλειας 
και σχεδιασμού και αυτός πρέπει να παρακολουθείται και να υλο-
ποιείται από ένα ενιαίο όργανο, όπως έχει περίτρανα αποδείξει η 
εξέλιξη της κατάστασης των απορριμμάτων στην Περιφέρειά μας.

 ■  Σχετικά με τον ΦΠΑ, αποτελεί υποχρέωση του Νόμου, άρα δεν 
είναι επιλέξιμος, αλλά όμως ανακτάται από τον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νή-
σων ως επιστροφή με συμψηφισμούς. 

 ■  Σχετικά με την δυνατότητα προαίρεσης για «εργασίες επέκτασης 
των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, όπως αναλύονται 
στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου , με σκοπό την παραγωγή 
δευτερογενούς καυσίμου ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολο-
γίες», σκοπίμως αμελείται από τους καταγγέλλοντες  να αναφερθεί 
ότι αυτό εισάγεται στην Διακήρυξη του έργου με σκοπό την μείω-
ση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και την ανάκτηση, 
με σκοπό η εγκατάσταση να συνεισφέρει στην σταδιακή επίτευξη 
των στόχων του ΕΣΔΑ για το 2030. Προφανώς υπάρχει εδώ άγνοια 
των Κοινοτικών Οδηγιών και δη της Κοινοτικής Οδηγίας 850 & 
851/2018 της ΕΕ, από την οποία προκύπτει η υποχρέωση για επί-
τευξη του στόχου υπολείμματος για ταφή <10% για το 2030. Εάν 
ληφθεί υπόψη ότι η ανωτέρω ΜΕΑ, από τον αρχικό σχεδιασμό της, 
βρίσκεται μακρά του στόχου αυτού, ο οποιοσδήποτε μη σχετικός 
με το αντικείμενο, αλλά υπεύθυνος πολίτης,  θα καταλάβαινε ότι 
η μοναδική – νομοτελειακή λύση για επίτευξη του στόχου αυτού 
είναι η προσαρμογή της εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στα 
τεύχη δημοπράτησης του έργου, όσον αφορά την περιγραφή των 
εργασιών από τις οποίες προκύπτει και η εκτίμηση του προϋπολο-
γισμού τους. Παράλληλα στο Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, όπως 
αιτιολογείται και στην Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ, 
δίνεται αυτή η δυνατότητα, από την στιγμή που στην διακήρυξη 
του έργου υπάρχει σαφής και ακριβή ρήτρα προαίρεσης με περι-
γραφή του αντικειμένου και του προϋπολογισμού του. Σε κάθε πε-
ρίπτωση η προαίρεση – option και ετυμολογικά και σύμφωνα με 
την αναφορά στον Νόμο αποτελεί δυνατότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής και δεν τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής, που σημαίνει ότι 
δεν απαιτείται στην παρούσα φάση να εξασφαλισθεί η απαραίτητη 
χρηματοδότηση, πράγμα που θα ελεγχθεί την συγκεκριμένη χρο-
νική στιγμή που αυτή θα ασκηθεί. Προφανώς η πληροφορία που 
πηγάζει από τις καταγγελίες σχετικά με την χρηματοδότηση των 
ανωτέρω εργασιών από το Ταμείο Ανάκαμψης ή από το ΕΣΠΑ 2021-
2027, δεν είναι αληθής διότι, αφενός μεν, κανείς αρμόδιος Φορέας 
δεν έχει κάνει πρόταση – αίτηση, για την δράση αυτή στο Ταμείο 
Ανάκαμψης, αφετέρου δε, το ΕΣΠΑ 2021-2027 δεν έχει ακόμη σχεδι-
αστεί. Πάντως στην περίπτωση που η δαπάνη αυτή εξασφαλιζόταν 
από αυτά τα Ταμεία ποιοι και γιατί ενοχλούνται; Για την αξιοποίηση 
των πόρων  αυτών των Ταμείων δεν αγωνιζόμαστε όλοι;

 ■  Ο δεσμευτικός προϋπολογισμός του έργου που δημοπρατείται 
σήμερα, είναι 11.13915,32Ε και όχι όπως διαδίδεται επιμελώς λανθα-
σμένα 24 εκατομ. Ευρώ.

 ■  ‘Όσον αφορά την επί πλέον δαπάνη που πιθανόν να προκύψει 
(εάν ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για τις εργασίες προσαρμο-
γής), αυτή είναι στο 10% της προσυπολογιζόμενης για την κανονική 
λειτουργία. Βεβαίως αποτελεί πρόσθετη δαπάνη εάν σκεφτεί κα-
νείς τις σύνθετες επί πλέον εργασίες που πρέπει να γίνουν για την 
επίτευξη του στόχου του υπολείμματος και τα επί πλέον κόστη αυ-
τής για την λειτουργία τους. Δεν έχουν όμως σχέση με το σημερινό 
έργο.

 ■  Σχετικά με την προαίρεση για τα επί πλέον 6 χρόνια λειτουργίας, 
αυτή θεωρούμε ότι είναι θετική πρόβλεψη για την εύρυθμη λει-
τουργία της εγκατάστασης και θα ασκηθεί δυνητικά πριν από το πέ-

ρας της 6ετούς κανονικής λειτουργίας, εάν και εφόσον αποδειχθεί 
η αξιοπιστία του Αναδόχου και η επίτευξη, μέχρι εκείνη την στιγμή 
των στόχων που του έχουν τεθεί. Εάν ο Διαβαθμιδικός ΦΟΔΣΑ Ιο-
νίων Νήσων την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κρίνει ότι δύναται 
να συνεχίσει την κανονική λειτουργία με ιδίους πόρους (τεχνικού 
εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού), δύναται να μην ασκήσει 
το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για αυτόν. Πρέπει όμως να 
ενσωματωθεί αυτός ο όρος στην Διακήρυξη, γιατί άλλως δεν μπο-
ρεί να ασκηθεί το δικαίωμα και εάν χρειαστεί ανάθεση σε εξωτερι-
κό ανάδοχο θα πρέπει να γίνει νέος διαγωνισμός, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται σε κρίσιμο χρόνο και σε συνέπειες στην διαχείρηση όπως 
περιγράφηκε προηγουμένως. 

Τέλος, σχετικά με την αναφορά στο ερώτημα “τι πληρώνεται σή-
μερα για ΧΥΤΥ και τι θα πληρώνεται αύριο” μετά το πέρας της 
αναβάθμισης της ΜΕΑ σύμφωνα με την παρούσα δημοπράτηση, 
υπάρχει μεγάλη και ειδοποιός διαφορά, από την στιγμή που το ένα 
αναφέρεται σε ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων και το άλλο 
σε ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις 
επιταγές της ΕΕ. Είναι αδιανόητο να μην κατανοούν ή να αποκρύ-
βουν οι καταγγέλλοντες αυτήν την διαφορά.

Δεν χρειάζεται να αναφερθεί ότι προφανώς τα πιθανά πρόστιμα θα 
μεταφέρονται ως βάρη στους πολίτες, αφού μετακυλύονται στους 
Ο.Τ.Α  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή  αρχή “Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ” 
και την υποχρεωτική ενσωμάτωση της αρχής αυτής στο ερχόμενο 
νομοσχέδιο.

Για πλήρη ενημέρωση και κατανόηση των δεδομένων, επαναλαμ-
βάνουμε λόγω των διαστρεβλωμένων πληροφοριών που κυκλο-
φορούν από τους συνήθεις κύκλους εμμονικά: 

ΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕ-
ΩΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΘΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ, ΔΙΟΤΙ ΑΛΛΩΣ ΔΕΝ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΣΚΗΘΟΥΝ. ΕΡΕΙΔΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥ 132 ΤΟΥ Ν. 
4412/2016 ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΕ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 
ΜΕΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΕΝΣΩ-
ΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΔΕΝ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ-
ΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΧΡΗ-
ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ. 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΑΝ 
ΔΕΝ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ 
ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΣΚΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟ-
ΡΕΑΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙ-
ΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΘΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ. 

Ο νέος ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων είναι ανοικτός στην ενημέρωση και 
επικοινωνία με τους πολίτες. Λειτουργεί, προβλέπει και σχεδιάζει 
για την ποιότητα ζωής και το συμφέρον τους σε όλα τα επίπεδα.
Για την πορεία του έργου αυτού έχει ανάγκη την συνεργασία όλων 
των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την συμμετοχή τους 
στα αρμόδια όργανα και την ανάληψη των ευθυνών τους στην αλυ-
σίδα αυτής της νέας κι επιβεβλημένης πορείας, όπως στην ανακύ-
κλωση, στην εγκεκριμένη μεταφορά απορριμμάτων και στην απο-
τελεσματική αποκομιδή.
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Υλοποίηση Μονάδας Κομποστοποίησης 
Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων.
Η SABO, με 35 χρόνια συνεχή παρουσία στον τομέα των βιομηχανικών εφαρμογών 
σε περισσότερες από 50 χώρες, συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στον τομέα του 
Περιβάλλοντος, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την επεξεργασία στερεών 
αποβλήτων.

Η SABO προχωράει με γοργούς ρυθμούς την υλοποίηση Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» (σχεδιασμός, κατασκευή του Η/Μ εξοπλισμού, εγκατάσταση 
και θέση σε λειτουργία) της παραγωγικής γραμμής συμπεριλαμβανομένου των συστημάτων αυτοματισμού και ισχύος. 
H μονάδα θα επεξεργάζεται σε ετήσια βάση 10.000 τόνους προδιαλεγμένων οργανικών στερεών αποβλήτων (ΠΟΑ).

Ο παρεχόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στο σύγχρονο, καθετοποιημένο εργοστάσιο 
παραγωγής της SABO, στο Βασιλικό Χαλκίδας, συνολικής έκτασης 15.000 τ.μ.. 

SABO S.A.
34002 Βασιλικό, Χαλκίδα - Εύβοια
T. 22210 51805-9  |  e-mail: env@sabo.gr 
www.sabo.gr
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• Συνέπεια
• Ποιότητα
• Αξιοπιστία

Αιόλου 67, Αθήνα, Τ.Κ. 10559
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Εγκρίθηκαν τρία έργα ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 
477 εκατ. ευρώ
Αφορούν 17 σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Λειτουργία, 
συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των παγίων του Εξωτερικού Υδροδοτικού 
Συστήματος (Ε.Υ.Σ) για την κάλυψη των αναγκών της μείζονος περιοχής πρωτευούσης 
και κτηριακές εγκαταστάσεις του υπ. Υποδομών
Τρία νέα έργα Σύμπραξης Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), συνολικού προϋ-
πολογισμού 477 εκατομμυρίων ευρώ, 
ενέκρινε  Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, η 
Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προε-
δρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυ-
ξης & Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση.

Στην Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν 
ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. 
Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Οικονο-
μικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, η Υπουρ-
γός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη 
Κεραμέως, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Κα-
ραμανλής, ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλά-
κης και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, κ. 
Γιώργος Καραγιάννης.

Παρόντες στην τηλεδιάσκεψη ήταν, επί-
σης, από την Κτηριακές Υποδομές ΑΕ, ο 
Πρόεδρος κ. Τιμολέοντας Κατσίπος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Γιάν-
ναρης.

Τα τρία έργα ΣΔΙΤ που εγκρίθηκαν και για 
τα οποία η προκήρυξη του διαγωνισμού 
αναμένεται εντός του Α’ τριμήνου του 
2021, είναι:

1. Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματο-
δότηση, συντήρηση και λειτουργία 17 
σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότη-
ση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση 
(φύλαξη και ασφάλιση) 17 νέων σχολικών 
μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας με Αναθέτουσα Αρχή τις Κτηρι-
ακές Υποδομές ΑΕ. Ο ενδεικτικός προϋ-
πολογισμός του έργου ανέρχεται στα 129 
εκατομμύρια ευρώ.

2. Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή 
και αποκατάσταση των παγίων του 
Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος 
(Ε.Υ.Σ) για την κάλυψη των αναγκών της 
μείζονος περιοχής πρωτευούσης.

Το έργο αφορά στη λειτουργία, συντή-
ρηση, επισκευή και αποκατάσταση των 
παγίων του εξωτερικού υδροδοτικού συ-
στήματος (Ε.Υ.Σ) για την κάλυψη των ανα-

γκών της μείζονος περιοχής πρωτευούσης. 
Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών αφορά στα πάγια που ανήκουν στην 
Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την συλλογή, απο-
θήκευση και μεταφορά ακατέργαστου 
νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των 
Μονάδων Επεξεργασίας Νερού. Αναθέτου-
σα Αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών και ο ενδεικτικός προϋπολο-
γισμός του έργου ανέρχεται στα 235 εκα-
τομμύρια ευρώ.

3. Ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσε-
ων για την στέγαση των υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών και διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου.

Το έργο αφορά στην ανέγερση ενός λει-
τουργικού, σύγχρονου κτιριακού συγκρο-
τήματος που θα στεγάσει τις υπηρεσίες 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
μίας πεζογέφυρας επί της οδού Πειραιώς 
που εξασφαλίζει την πρόσβαση στο κτή-
ριο καθώς και στην ανάπλαση του περι-
βάλλοντος χώρου. Αναθέτουσα Αρχή είναι 
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έρ-
γου ανέρχεται στα 113 εκατομμύρια ευρώ.

O Πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής 
ΣΔΙΤ και Αναπληρωτής Υπουργός Ανά-
πτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθα-
νάσης δήλωσε:

«Σήμερα προσθέσαμε άλλα 3 εμβληματι-
κά έργα ΣΔΙΤ στον κατάλογο των Συμπρά-
ξεων, που παίζουν πλέον πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική της 
χώρας μας και δημιουργούν περισσότε-
ρες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασί-
ας. Τα εν λόγω έργα θα αναβαθμίσουν την 
εικόνα των σχολικών μονάδων της Περι-
φέρειας, θα διασφαλίσουν την ορθή λει-
τουργία του ΕΥΣ ώστε να υπάρχει απρό-
σκοπτη ύδρευση και θα συμβάλλουν 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων 
μέσω των νέων σύγχρονων εγκαταστά-
σεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
καθώς και στην αστική ανάπλαση της 
περιοχής. Παραμένουμε προσηλωμένοι 
στον στόχο μας και προχωράμε με ταχύ-
τητα στον εκσυγχρονισμό των υποδομών 

τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο»

O Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. 
Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Με μεγάλη ταχύτητα, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός, κ. Παπαθανάσης και η Γενι-
κή Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων & 
ΣΔΙΤ σε συνεργασία με τα συναρμόδια 
Υπουργεία προχωρούν την υλοποίηση 
του κυβερνητικού σχεδιασμού με σκοπό, 
αξιοποιώντας ένα βασικό εργαλείο, τον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών μας και 
την επανεκκίνηση της οικονομίας».

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
κ. Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Με τη σημερινή απόφαση σηματοδο-
τούμε την ουσιαστική δέσμευσή μας, 
ώστε μέσω ΣΔΙΤ να προχωρήσει η μελέτη, 
χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση, 
συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη 17 
σύγχρονων σχολικών μονάδων της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκλη-
ρώνοντας μια προσπάθεια η οποία ξεκί-
νησε το 2008. Πρόκειται για νηπιαγωγεία, 
δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ειδικά και 
μουσικά σχολεία, συνολικού μικτού εμβα-
δού σχεδόν 55.000 τ.μ., σε 8 Δήμους της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
και σε ένα Δήμο της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πιερίας. Η σημερινή πρωτοβουλία 
έρχεται σε συνέχεια και άλλων σημαντι-
κών έργων ΣΔΙΤ στο χώρο της εκπαίδευ-
σης, όπως η ανέγερση φοιτητικών εστιών 
σε Κρήτη, Θεσσαλία και Θράκη».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 
Κώστας Καραμανλής δήλωσε:

«Προχωράμε την υλοποίηση του σχεδια-
σμού μας, με μικρά και μεγάλα έργα υπο-
δομών σε όλη τη χώρα. Έργα που αντι-
μετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πο-
λιτών, ενώ ταυτόχρονα συμβάλουν στην 
ενίσχυση της οικονομίας μας. Κεντρικό 
ρόλο σε αυτό το σχεδιασμό έχουν οι Συ-
μπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, 
τις οποίες προωθούμε σε άριστη συνερ-
γασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία. 
Ενώνουμε δυνάμεις, προάγουμε την και-
νοτομία, δουλεύουμε για την ανάπτυξη, 
υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον».
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Τρια εκατ. για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας 
στα νησιά
Κατά την διάρκεια του 2020 η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
χρηματοδότησε 25 έργα
Ο προγραμματισμός έργων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε 
άνυδρα νησιά, συζητήθηκε 18/1 στην διάρκεια σύσκεψης που 
πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη.

Στην διάρκεια της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν η γενική 
γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Χριστιάνα Καλο-
γήρου, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας διεύθυνσης 
Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας της ΓΓ Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής, υπογραμμίσθηκε ότι το περασμένο έτος 
πραγματοποιήθηκαν έργα για την αντιμετώπιση αναγκών ύδρευ-
σης στα νησιά μας, της τάξης των 3 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση 
που έγινε από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της εν 
λόγω Γενικής Γραμματείας.

Επίσης, επισημάνθηκε ότι εντός του 2021 ολοκληρώνονται τα κα-
τάλληλα έργα ύδρευσης στα Κατάπολα Αμοργού και στην περιοχή 
Γροίκος Πάτμου, ενώ θα δημοπρατηθούν άλλα τρία έργα για το 
Καστελλόριζο.

Στην ίδια σύσκεψη εξάλλου, αναλύθηκαν αιτήματα και ανάγκες, ιδί-
ως μικρών νησιών όπως οι Παξοί, ο Καστός, η Γαύδος, η Κύθνος και 
η Χάλκη, ώστε να εξασφαλιστεί η αυτονομία τους σε αποθέματα 
νερού.

Σχολιάζοντας το έργο που έχει παραχθεί ως τώρα στον κρίσιμο 
τομέα της διασφάλισης αποθεμάτων πόσιμου νερού σε νησιά που 
αντιμετωπίζουν μείζον πρόβλημα, ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε: «Αξιο-
ποιούμε τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτο-
μίας για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη πόσιμου νερού στα νη-
σιά μας, με όρους βιωσιμότητας και σεβασμού του περιβάλλοντος.

Στην διάρκεια του 2020 έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα προς 
την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσεων. Με την ίδια δυναμική θα 
συνεχίσουμε και το 2021 και όσο χρειαστεί, έως ότου και το τελευ-
ταίο νησί μας να έχει επάρκεια σε πόσιμο νερό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων εξυπηρέτησης των 
υδρευτικών αναγκών των νησιών μας. Πρόκειται για ένα σημαντι-
κό έργο».

Έργα κατά της λειψυδρίας των νησιών που πραγματοποιήθηκαν το 
2020

Αναλυτικά, κατά την διάρκεια του 2020 η Γενική Γραμματεία Αιγαί-
ου και Νησιωτικής Πολιτικής χρηματοδότησε τα εξής 25 έργα:

1. Επεξεργασία θαλασσινού νερού για τις ανάγκες της Μεγίστης, 
243.237 ευρώ.
2. Επεξεργασία θαλασσινού νερού στην Πάτμο και τους Αρκιούς, 
καθώς και συντήρηση ταχυδιυλιστηρίου στην Πάτμο, 223.693 
ευρώ.
3. Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στους Λει-
ψούς, 206.159 ευρώ.
4. Συντήρηση μονάδας αφαλάτωσης και παροχή πόσιμου νερού 
στην Κίμωλο, 68.229 ευρώ.

5. Επιχορήγηση του Δήμου Ιθάκης για τον καθαρισμό δεξαμενών 
αποθήκευσης αφαλατωμένου νερού, 24.180 ευρώ.
6. Επιχορήγηση του Δήμου Ιθάκης για την επισκευή υφιστάμενων 
μονάδων αφαλάτωσης, 77.000 ευρώ.
7. Συμπληρωματική επιχορήγηση του Δήμου Ιθάκης για την επι-
σκευή των μονάδων αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού και Κιονίου, 
50.000 ευρώ.
8. Επιχορήγηση Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς για την αντικατάσταση 
των δικτύων της Δημοτικής Κοινότητας ‘Ασσου και των Δημοτικών 
Ενοτήτων Πυλάρου και Σάμης, που υπέστησαν ζημιές από τα έντο-
να καιρικά φαινόμενα της 17ης & 18ης Σεπτεμβρίου, 200.000 ευρώ.
9. Επιχορήγηση Δήμου Ιεράπετρας για τη μελέτη ενίσχυσης και εκ-
συγχρονισμού συστήματος ύδρευσης, 74.400 ευρώ.
10. Επιχορήγηση Δήμου Ιεράπετρας για τη μελέτη αντικατάστασης 
και εκσυγχρονισμού αγωγού μεταφοράς νερού πηγών Σαρακίνας 
στην κεντρική δεξαμενή της Ιεράπετρας, 74.400 ευρώ.
11. Προμήθεια 2ης μονάδας αφαλάτωσης στην Αιγιάλη Αμοργού, 
434.124 ευρώ.
12. Κατασκευή συνοδών έργων 2ης μονάδας αφαλάτωσης στην 
Αιγιάλη Αμοργού, 12.114 ευρώ.
13. Εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης στα Κατάπολα Αμοργού, 
200.000 ευρώ.
14. Επιχορήγηση Δήμου Μήλου για την προμήθεια νερού από τη 
μονάδα αφαλάτωσης της «ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ ΑΕ», 150.000 ευρώ.
15. Επιχορήγηση Δήμου Κιμώλου για τη συντήρηση και καλή λει-
τουργία από την «SYCHEM AE», της υφιστάμενης μονάδας αφαλά-
τωσης, 24.800 ευρώ.
16. Επιχορήγηση Δήμου Καλύμνου για τη συντήρηση των μονάδων 
αφαλάτωσης Ψερίμου-Τελένδου, 9.424 ευρώ.
17. Επιχορήγηση Δήμου Οινουσσών για την προμήθεια και εγκα-
τάσταση μονάδας αφαλάτωσης στον ‘Αγιο Ιωάννη, 200.000 ευρώ.
18. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών στεγανοποίησης, συντήρη-
σης και επισκευής τριών υδατοδεξαμενών ιδιοκτησίας του Δήμου 
Μεγίστης, 49.228 ευρώ.
19. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού διασύνδεσης υδατο-
δεξαμενών του Δήμου Μεγίστης, 24.304 ευρώ.
20. Επιχορήγηση Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου 
για την υλοποίηση του έργου ελέγχου πόσιμων νερών και εδαφών, 
35.000 ευρώ.
21. Μελέτη σύνδεσης νέας γεώτρησης στη θέση ‘Αγιος Μηνάς με το 
εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Κάσου, 14.212 ευρώ.
22. Κάλυψη κόστους μεταφοράς και παράδοσης πόσιμου νερού 
σε άνυδρα νησιά του Αιγαίου από υδροφόρα πλοία του Πολεμικού 
Ναυτικού, 453.557ευρώ.
23. Δαπάνη προμήθειας πόσιμου νερού από τη ΔΕΥΑΡ για την κά-
λυψη των υδρευτικών αναγκών άνυδρων νησιών των Δωδεκανή-
σων, 29.137 ευρώ.
24. Εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ για την περίοδο κατανάλωσης 
για πόσιμο νερό μεταφερόμενο σε άνυδρα νησιά των Κυκλάδων, 
6.072 ευρώ.
25. Επιχορήγηση του Δήμου Δυτικής Σάμου για την άμεση αντιμε-
τώπιση προβλημάτων ύδρευσης που προκλήθηκαν από τον κατα-
στροφικό σεισμό της 30ής Οκτωβρίου, 100.000 ευρώ.
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Πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης του 
δήμου Πειραιά
Με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα καταμετράται η ποσότητα οικιακών απορριμμάτων που 
ανακυκλώνει κάθε νοικοκυριό και αναλόγως θα επιβραβεύεται με εκπτωτικά κουπόνια 
από επιχειρήσεις του Πειραιά
Το σύστημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης που αφορά αποκλειστι-
κά τα νοικοκυριά, θέτει σε πιλοτική εφαρμογή μέσω του προγράμ-
ματος «Κάνθαρος», ο δήμος Πειραιά. «Στόχος είναι η διεύρυνση της 
ανακύκλωσης στην πόλη, με τη μέθοδο της «διαλογής στην πηγή», 
η οποία έχει καθιερωθεί ευρωπαϊκά ως απαραίτητο στοιχείο για την 
αποτελεσματική ανακύκλωση απορριμμάτων», σημειώνεται στη 
σχετική ανακοίνωση του δήμου, ενώ τονίζεται ότι ο «Κάνθαρος» 
βασίζεται στη λογική του όσο ανακυκλώνεις κερδίζεις.

Το πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά στην ευρύτερη περιοχή του λόφου 
της Καστέλλας (Ταχυδρομικοί Κώδικες 18533 & 18534), όπου στο 
εξής η ανακύκλωση θα γίνεται από κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά και 
όχι στους μπλε κάδους. Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών 
θα πραγματοποιείται από την υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου 
πόρτα - πόρτα, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας θα καταμετράται η ποσότητα οικιακών απορριμ-
μάτων που ανακυκλώνει κάθε νοικοκυριό και αναλόγως θα επιβρα-
βεύεται με εκπτωτικά κουπόνια από επιχειρήσεις του Πειραιά.

Λίγα λόγια για τη λειτουργία του προγράμματος:

Η πιλοτική λειτουργία του προγράμματος θα ξεκινήσει άμεσα, με τη 
δωρεάν διάθεση στους κατοίκους «έξυπνων» αυτοκόλλητων ετικε-
τών, με 3 διαφορετικά χρώματα για την ταξινόμηση των 3 ρευμάτων 
ανακύκλωσης (Χαρτί, Χαρτόνι - Πλαστικές Φιάλες - Άλλα πλαστικά, Μέ-
ταλλο, Τετραπάκ). Στα αυτοκόλλητα θα αναγράφεται ένας μοναδικός 
12ψήφιος αριθμός. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορεί να καταμετρηθεί η 
ποσότητα απορριμμάτων που ανακυκλώνει το συγκεκριμένο νοικοκυ-
ριό και αναλόγως να επιβραβεύεται με σειρά εκπτώσεων και παροχών.

Σημειώνεται ότι όσοι κάτοικοι της περιοχής επιθυμούν να συμμετέ-
χουν στην πιλοτική φάση της δράσης, μπορούν να κάνουν την εγγρα-

φή τους στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.e-kantharos.gr/
Παράλληλα, ειδικά συνεργεία από τον δήμο Πειραιά ξεκίνησαν την 
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, κατ’ οίκον εγγραφές νοικοκυριών.

Επιπλέον, οι τοπικές επιχειρήσεις του δήμου Πειραιά, φυσικά ή ηλε-
κτρονικά καταστήματα μπορούν να κάνουν δωρεάν την εγγραφή 
τους στην ίδια εφαρμογή και να παρέχουν και αυτές με τη σειρά 
τους εκπτώσεις στους δημότες που συμμετέχουν, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό και την τοπική οικονομία.

«Η ορθή και βιώσιμη διαχείριση των αστικών αποβλήτων αποτε-
λεί βασική προτεραιότητα του δήμου μας για τα επόμενα χρόνια», 
σημειώνει ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του. 
«Στόχος μας, με την εφαρμογή του προγράμματος, είναι να αντιμε-
τωπίσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα με τα χαμηλά ποσοστά 
ανακύκλωσης στην πόλη και να αυξήσουμε την ανακύκλωση των 
συσκευασιών, οι οποίες αποτελούν μια πολύ μεγάλη κατηγορία 
απορριμμάτων που παράγουμε ως δήμος».

Ο κ. Μώραλης επεσήμανε μεταξύ άλλων πως μέσω του προγράμμα-
τος «Κάνθαρος» δίνεται η δυνατότητα στους δημότες να απολαμ-
βάνουν εκπτώσεις και προσφορές από τα καταστήματα της πόλης, 
στηρίζοντας παράλληλα τις τοπικές επιχειρήσεις. «Το πρόγραμμα 
ξεκινά πιλοτικά, ελπίζουμε να πάει καλά και σύντομα να επεκταθεί 
και στις υπόλοιπες περιοχές του Πειραιά. Σε αυτή την προσπάθεια, 
η συμμετοχή των κατοίκων και των επιχειρήσεων είναι καίρια και 
καθοριστική. Με απλές κινήσεις μέσα στην καθημερινότητά μας 
μπορεί ο καθένας από εμάς να συμβάλλει στην αποτελεσματικό-
τερη διαχείριση των απορριμμάτων της πόλης μας, αλλά κυρίως 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί 
θα μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να κερδίσουμε το στοίχημα της 
ανακύκλωσης στον δήμο Πειραιά».

Σκρέκας: Προτεραιότητα η μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια με ανταγωνιστικές τιμές
Μιλώντας στο 4ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
αναφέρθηκε στις κοσμογονικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον κλάδο της 
ενέργειας και στις προκλήσεις των επόμενων ετών
Τον πρώτο του χαιρετισμό μετά από την 
ανάληψη των καθηκόντων του απηύθυνε ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. 
Κώστας Σκρέκας.
Μιλώντας στο 4ο Συνέδριο Ηλεκτροκί-
νησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας αναφέρθηκε στις κοσμογονικές 
αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον κλά-
δο της ενέργειας και στις προκλήσεις των 
επόμενων ετών.
Ο κ. Σκρέκας επεσήμανε ότι αποτελεί προ-
τεραιότητα η μετάβαση σε καθαρές μορ-
φές ενέργειας με χαμηλό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα και με ανταγωνιστικές τιμές.
Όπως είπε, εκτός από πεδίο σοβαρών επεν-

δύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας, 
ο ενεργειακός τομέας είναι αλληλένδετος 
και με την ανάπτυξη των υπόλοιπων οικο-
νομικών κλάδων, όπως η αγροτική παρα-
γωγή, η μεταποίηση, η βιομηχανία, ο τουρι-
σμός και η εστίαση.
Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις της κυβέρνη-
σης για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, 
ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι τα έως τώρα στοι-
χεία καταδεικνύουν πως οι πολίτες θέλουν 
να ακολουθούν την αιχμή των εξελίξεων.
Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων 
σημείωσαν σημαντική αύξηση το 2020 σε 
σχέση με το 2019. Το περασμένο έτος ταξι-
νομήθηκαν περισσότερα από 2.100 αμιγώς 

ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα υβριδι-
κά αυτοκίνητα, υπερβαίνοντας κατά πολύ 
την πρόβλεψη του Εθνικού Σχεδίου για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για ταξινόμηση 
1.265 οχημάτων.
Συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν, η 
αύξηση είναι ακόμα μεγαλύτερη δεδομέ-
νου ότι το 2017 πωλήθηκαν μόλις 200 ηλε-
κτρικά και plug–in υβριδικά αυτοκίνητα.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας αναφέρθηκε και στο μείζον ζήτημα της 
ενεργειακής φτώχειας, η αντιμετώπιση της 
οποίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της 
κυβέρνησης.





Επικαιρότητα
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Σε 69 ανέρχονται τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στη 
Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων 
Διαχείρισης Αποβλήτων» που είχε προκηρύξει το  Υπουργείο 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, συνολικής Δημόσιας Δα-
πάνης 40 εκατ. ευρώ, με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Βιομηχανίας, Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ- ΒΕΚ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 69 επενδυτικών σχεδίων ανέρ-
χεται σε  88.523.545,70 ευρώ και το συνολικό ποσό της αιτούμε-
νης επιχορήγησης (δημόσια δαπάνη) σε 40.265.989,03 ευρώ.

Στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) και στις Λιγότερο Ανα-
πτυγμένες (Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) οι υποβληθείσες αιτήσεις 
υπερβαίνουν τον διαθέσιμο ανά κατηγορία περιφέρειας προϋ-
πολογισμό.

Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα εφαρμοστεί 
η μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης. Η διαδικασία έχει 
ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται στην φάση του ελέγχου των δικαιο-

λογητικών συμμετοχής.

Η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 
υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, για την επιχειρηματική αξιοποίηση 
υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστε-
ρα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο 
παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλι-
κά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική 
τους χρήση είτε άλλες χρήσεις. 

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση των επενδυτικών 
σχεδίων αφορούν:

-στη βελτίωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος της χώρας μέσω της αξιοποίησης ανακυκλώσιμων/ ανακυ-
κλωμένων πρώτων υλών και αποβλήτων.
-στη μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής των εγκατα-
στάσεων διαχείρισης αποβλήτων
-στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της αύξησης της εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχό-
λησης

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

69 επενδυτικά σχέδια, συνολικού 
προϋπολογισμού 88,5 εκατ. ευρώ, 
υποβλήθηκαν στη Δράση «Περιβαλλοντικές 
Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων 
Διαχείρισης Αποβλήτων» του ΕΠΑνΕΚ
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Δύο έργα αποθήκευσης ενέργειας 
Fast Reserve στην Ιταλία ανέλαβε 
η MYTILINEOS
Ενισχύεται η  συμβολή της Εταιρείας στην ενεργειακή μετάβαση και απολιγνιτοποίηση 
της Ιταλίας, στην παραγωγή πράσινης ενέργειας και στη βελτίωση της σταθερότητας 
της συχνότητας του Ιταλικού δικτύου
Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY 
US) μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθή-
κευσης Ενέργειας (RSD) απέκτησε συνολική χωρητικότητα 26 MW 
για δύο συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία (Battery 
Energy Storage System - BESS) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών 
δικτύου Fast Reserve για λογαριασμό της Terna, του Διαχειριστή Συ-
στήματος Μεταφοράς Ενέργειας της Ιταλίας.

Ειδικότερα, η MYTILINEOS ανέλαβε δύο συμβάσεις και συγκεκριμέ-
να στη Νότια Ιταλία (Μπρίντιζι 20 MW) και στη Σαρδηνία (Σάσαρι 
6 MW). Παράλληλα,  θα συμμετέχει στην εγκατάσταση ηλεκτροχη-
μικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας κοντά στους υποσταθ-
μούς του Δικτύου του Διαχειριστή. 

Περισσότεροι από 53 υποψήφιοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 117 
Μονάδες Fast Reserve (FRU) συνολικής δυναμικότητας 1.3 GW συμ-
μετείχαν στον Διαγωνισμό, από τις οποίους η Terna ανέθεσε συμ-
βάσεις δυναμικότητας 250 MW. Στην MYTILINEOS εκχωρήθηκε πο-
σοστό 20% περίπου της δυναμικότητας που δημοπρατήθηκε στη 
Νότια ενδοχώρα της Ιταλίας και 20% στη Σαρδηνία.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Γενικός Διευθυντής του Τομέα RSD, 
δήλωσε σχετικά: «Αυτά τα νέα και πολύ ενδιαφέροντα έργα 
καταδεικνύουν την δυναμική θέση της MYTILINEOS στην 
Ιταλική αγορά ενέργειας, όπου ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανε-
ώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) αναπτύσ-
σει ένα εκτεταμένο δίκτυο φωτοβολταϊκών έργων και απο-
θήκευσης ενέργειας στην ενδοχώρα, αλλά και στα νησιά. 
Στρατηγική μας προτεραιότητα παραμένει η ουσιαστική 
συμβολή μας στην ενεργειακή μετάβαση και απολιγνιτοποί-
ηση της Ιταλίας, συνεισφέροντας στην παραγωγή πράσινης 
ενέργειας και στη ρύθμιση και βελτίωση της σταθερότητας 
της συχνότητας του Ιταλικού δικτύου με Συστήματα Αποθή-
κευσης Ενέργειας».

Η  έναρξη λειτουργίας των έργων αναμένεται το τέταρτο 
τρίμηνο του 2022 και η  παροχή υπηρεσιών Fast Reserve 
στο Ιταλικό δίκτυο θα διαρκέσει από το 2023 έως το 2027. 
Το ύψος του συμβολαίου για τη σύμβαση του Μπρίντιζι είναι  
32,000 ευρώ/MW το χρόνο και για τη σύμβαση του Σάσαρι 
είναι 59,000 ευρώ/MW το χρόνο. 

Σημειώνεται, ότι τα εν λόγω συστήματα αποτελούν υπη-
ρεσίες διπλής κατεύθυνσης (φόρτιση και εκφόρτιση) που 
εξασφαλίζουν συνεχή και αυτόματη απόκριση αναφορικά 
με την ενεργό ισχύ, ανάλογη προς το σφάλμα συχνότητας, 
εντός 1 δευτερολέπτου μετά το συμβάν που προκάλεσε την 
ενεργοποίηση. 

Ο Τομέας RSD έχει αναβαθμίσει την τεχνογνωσία του σε συ-
στήματα αποθήκευσης, με την κατασκευή έργων άνω των 
300MW στο Ηνωμένο Βασίλειο και άνω των 30 MW υβριδι-
κών έργων αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας ισχύος σε Που-
έρτο Ρίκο, Τυνησία και Νιγηρία.
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Διεθνή

Βέλγιο - ΕΕ-Ουγγαρία: Μεταρρύθμιση της 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων ζητεί 
η Κομισιόν από την Βουδαπέστη πριν από την 
εισροή των πόρων του πακέτου ανάκαμψης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ουγγαρία μεταρρυθμί-
σεις της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων για να αντιμετω-
πισθεί η συστημική απάτη πριν από την εισροή δισεκατομμυρίων 
ευρώ από το ευρωπαϊκό πακέτο ανάκαμψης από τις επιπτώσεις 
της πανδημίας, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διαχειρίζεται το πακέτο στήριξης έχει 
διαμηνύσει ήδη σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ότι οι 
προτάσεις τους περί δαπανών των πόρων αυτών πρέπει να βελ-
τιωθούν.

Η Κομισιόν απαιτεί ριζικές αλλαγές στην ουγγρική νομοθεσία περί 
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής 
που φέρει την ημερομηνία της 26ης Ιανουαρίου που περιγράφει 
ειδικές αλλαγές στον νόμο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνηση 
του Βίκτορ Ορμπάν.

«Ο ανταγωνισμός στις δημόσιες συμβάσεις είναι ανεπαρκής στην 
πράξη», αναφέρεται στο έγγραφο της Κομισιόν, που κάνει λόγο 
για «συστημικές παρατυπίες» που «έχουν προκαλέσει την υψηλό-
τερη δημοσιονομική διόρθωση στην ιστορία της διάθεσης των 
διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης το 2019».

Στο έγγραφο της Κομισιόν ζητείται βελτίωση της διαφάνειας και 
της προσβασιμότητας των δεδομένων, με το επιχείρημα ότι αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα δικαιότερη και ανοικτότερη διαδικασία 
δημοσίων συμβάσεων.

Η Ουγγαρία βαρύνεται με παρατυπίες στο 4% σχεδόν της δαπά-
νης ευρωπαϊκών πόρων κατά την περίοδο 2015-2019, σύμφωνα 
με έκθεση της OLAF, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που τοποθε-
τείται στο 0,36%. Η αμέσως επόμενη ευρωπαϊκή χώρα με την χει-
ρότερη επίδοση είναι η Σλοβακία, με 0,53%.

Το έγγραφο της Κομισιόν περιλαμβάνει κατάλογο με τις αναγκαί-
ες νομικές μεταρρυθμίσεις για την εισαγωγή της διαφάνειας, του 
πραγματικού ανταγωνισμού και της λογοδοσίας στην διαδικασία 
δημοσίων αναθέσεων της Ουγγαρίας και της δυνατότητας απαί-
τησης επιστροφής των ευρωπαϊκών πόρων που έχουν παρατύ-
πως δαπανηθεί.

Η Βουδαπέστη, η οποία είναι υπόλογη απέναντι στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση για σειρά παραβιάσεων του κράτους δικαίου, θα λάβει 6,3 
δισεκατομμύρια στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμ-
ψης, εάν το πρόγραμμα δαπανών της κατατεθεί μέχρι το τέλος 
του Απριλίου και γίνει αποδεκτό από τις Βρυξέλλες και άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Γερμανία: Η χώρα θα δαπανήσει φέτος 6 
δισεκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσει την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Η Γερμανία υποστηρίζει φέτος βήματα για την αύξηση της ενερ-
γειακής απόδοσης των κτιρίων με επιδοτήσεις και κίνητρα ύψους 
6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικο-
νομίας.

Τα μέτρα, που υποστηρίζονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνη-
ση, περιλαμβάνουν προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό υφι-
στάμενων κτιρίων με καλύτερη μόνωση και πιο αποδοτικά συ-
στήματα θέρμανσης, δήλωσε ο υπουργός Πέτερ Αλτμάιερ.

«Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας σημαντικός παράγοντας, 
αν θέλουμε να επιτύχει η ενεργειακή μετάβαση», δήλωσε ο Αλ-
τμάιερ σε διάσκεψη που οργανώθηκε μέσω βίντεο από το υπουρ-
γείο Οικονομίας.

Η ώθηση αυτή αναμένεται να βοηθήσει τον στεγαστικό τομέα 
της χώρας με το μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ευρώπη να κινηθεί 

μέχρι το 2050 προς τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας και 
έτσι να δώσει στη Γερμανία τη δυνατότητα να επιτύχει τους ευ-
ρύτερους στόχους της για την προστασία του κλίματος μέσα στις 
τρεις επόμενες δεκαετίες.

Αυτή η κίνηση εκσυγχρονισμού μπορεί ωστόσο να αυξήσει το 
κόστος της ζωής των Γερμανών καθώς, βάσει του νόμου, οι ιδι-
οκτήτες μπορούν να μεταφέρουν στους ενοικιαστές το κόστος 
των επενδύσεων αυξάνοντας τα ενοίκια.

Τα κόμματα που μετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό της κα-
γκελαρίου Άγγελα Μέρκελ συζητούν τώρα αν θα προστατεύσουν 
τους ενοικιαστές από μαζικές αυξήσεις ενοικίων υποχρεώνοντας 
τους ιδιοκτήτες να επωμισθούν ένα μέρος των επενδύσεων για 
τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
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Η εταιρία «Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.» είναι Τεχνική / Μελετητική  Εταιρεία 
(έτος ίδρυσης 1997) που παρέχει ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών Συμβούλου για το 
Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Έργων Προστασίας του Περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη 
έμφαση σε έργα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ). 

Το υψηλής και επαγγελματικής εξειδίκευσης 
προσωπικό και η εφαρμογή των Προτύπων ISO 
9001:2015 για Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου και 
ISO 14001:2015για Περιβαλλοντική Διαχείριση 
αποτελούν την εγγύηση για την παροχή 
ποιοτικών Υπηρεσιών.
Στην Ι.ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. 
παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στον 
Τομέα των Αποβλήτων. Η φιλοσοφία μας 
ακολουθεί την Ιεράρχηση στον τομέα των 
Αποβλήτων: Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, 
Ανακύκλωση, Ανάκτηση και τελική Διάθεση.

• Σχεδιασμός Μονάδων Μηχανικής – 
Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων, 
Μονάδες παραγωγής Ενέργειας από 
Απόβλητα, Έργα Αξιοποίησης Βιοαέριου, 
Χ.Υ.Τ.Α/Υ. Σ.Μ.Α., Αποκαταστάσεις 
Χ.Α.Δ.Α.

• Στρατηγικός Σχεδιασμός / ΠΕ.Σ.Δ.Α.
• Περιβαλλοντική Διαχείριση που 

περιλαμβάνει Μοντελοποίηση, 
Περιβαλλοντική Παρακολούθηση και 
Εκτιμήσεις Κατάστασης Περιβάλλοντος.

• Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων, 
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, Διαχείριση 
Πόρων και Αποβλήτων, Ανακύκλωση 
/ Ανάκτηση Πρώτων Υλών και 
Χρηματοοικονομική Ανάλυση.

• Εκτίμηση Εναλλακτικών Τεχνολογιών 
ΔΣΑ, Χ/Ο Ανάλυση Σκοπιμότητας, 
Επιλογή και Σχεδιασμός Έργων.

• Διαχείριση Έργων, Καθορισμός 
Προδιαγραφών και Επίβλεψη Έργων.

Διεύθυνση: Αναστασίου Ζίννη 30
117 41, Αθήνα
Τηλ: 210-98 46 853
Fax: 210-98 13 442
E-mail: info@i-frantzis.com
Site: www.i-frantzis.com 




