Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
για την εφαρμογή της χωριστής
συλλογής βιοαποβλήτων
Ερώτηση για την «Εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων
στο σύνολο της χώρας», κατέθεσαν τριάντα έξι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Tομεάρχη Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου.
Η χωριστή συλλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων και η επεξεργασία
τους με στόχο την παραγωγή κομπόστ τέθηκε ως προτεραιότητα,
από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, μέσω του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ 49/15-12-15, ΦΕΚ 174Α/15-12-15),
ενώ με το άρθρο 228 του Νόμου 4555/2018 καθορίστηκε με
σαφήνεια η υποχρέωση των ΟΤΑ α’ βαθμού για την οργάνωση και
εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
Πρόκειται για μία υποχρέωση η οποία πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς
περαιτέρω καθυστέρηση, λόγω των νέων υποχρεώσεων της χώρας στο
πλαίσιο της Οδηγίας 2018/851.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην
ενεργοποίηση των διαθέσιμων πόρων (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ), τη
διαμόρφωση και τη δημοσίευση προσκλήσεων για υποδομές χωριστής
συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ κάδος), καθώς και για την
περαιτέρω
επεξεργασία
τους,
είτε
μέσω
οικιακής
κομποστοποίησης, είτε (ως χωριστό ρεύμα) σε μονάδες
επεξεργασίας αποβλήτων.
Οι παραπάνω πρωτοβουλίες κατάφεραν να κινητοποιήσουν αρκετούς
φορείς της αυτοδιοίκησης α’ και β΄βαθμού, χωρίς ωστόσο να
επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, κυρίως λόγω
καθυστερήσεων εκ μέρους των ΟΤΑ και κατά περίπτωση των ΦΟΔΣΑ
στην ανάπτυξη του δικτύου χωριστής συλλογής και επεξεργασίας
των βιοαποβλήτων.

Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, σε αντίθεση με το ελληνικό και
ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τους διαθέσιμους πόρους στο
ΕΣΠΑ, μεταθέτει χρονικά το πλάνο ανάπτυξης του χωριστού
ρεύματος των βιοαποβλήτων για το 2023.
Με δεδομένες τις υποχρεώσεις του θεσμικού πλαισίου και τις ήδη
δρομολογημένες προσκλήσεις και εντάξεις έργων και λαμβάνοντας
υπόψη ότι η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων περιγράφεται ρητά
στην Έκθεση Έγκαιρης Προειδοποίησης της ΕΕ (24/9/2018,
SWD(2018) 418 final) και αποτελεί βασική παράμετρο της
στρατηγικής κυκλικής οικονομίας, ερωτούνται οι αρμόδιοι
Υπουργοί:
1. Ποια η συνολική πρόοδος για την ένταξη έργων χωριστής
συλλογής και επεξεργασίας βιοαποβλήτων στις προσκλήσεις που
έχουν εκδοθεί (και λήξει) έως σήμερα; Ποιος οι ενέργειες για
την άμεση αξιολόγηση και ένταξη έργων σε προσκλήσεις που
λήγουν άμεσα (έως το τέλος της χρονιάς), προκειμένου να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες;
2. Για τα ήδη ενταγμένα έργα, ποια η πρόοδος εκτέλεσης και
ποιο το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της χωριστής συλλογής στους
ΟΤΑ και στους πολίτες και τις επιχειρήσεις; Σε ποιους δήμους
αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα χωριστής συλλογής
οργανικού, πότε και σε τι ποσοστό του πληθυσμού ανά ΟΤΑ;
3. Τι πρόσθετοι πόροι εκτιμά το ΥΠΕΝ ότι θα απαιτηθούν για την
πλήρη εφαρμογή της χωριστής συλλογής και επεξεργασίας
βιοαποβλήτων σε όλη τη χώρα; Ποιος ο προγραμματισμός πρόσθετων
χρηματοδοτήσεων, εφόσον χρειάζονται, και από ποιες πηγές;
4. Ποια μέτρα θα λάβουν τα αρμόδια Υπουργεία για να
επιταχυνθούν οι ενέργειες των ΟΤΑ και των ΦΟΔΣΑ σε αυτή την
κατεύθυνση και με δεδομένη την νομοθετημένη υποχρέωσή τους;
5. Με δεδομένη την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών τόσο εθνικά
όσο και τοπικά, ποια τα σχέδια του ΥΠΕΝ για το συντονισμό
εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών;

