Συνάντηση Μώραλη-Γραφάκου για
τη διαχείριση απορριμμάτων
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης συναντήθηκε με τον
Γενικό Γραμματέα Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων κ.
Μανώλη Γραφάκο, όπου συζήτησαν θέματα σχετικά με τον τρόπο
διαχείρισης των απορριμμάτων και την υιοθέτηση σύγχρονων
μεθόδων διαχείρισης, που θα δίνουν τη δυνατότητα στον δήμο να
αυξήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης που παράγει.
Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι το προηγούμενο διάστημα δεν έγιναν οι
απαραίτητες ενέργειες τόσο εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης
όσο και εκ μέρους των δήμων, οι οποίοι με τα μειωμένα μέσα που
διαθέτουν δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε καινοτόμες
διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εφαρμογή τεχνικών διαλογής των
αστικών στερεών αποβλήτων στην πηγή, με έμφαση τα βιοαπόβλητα.
Μάλιστα, έγινε αναφορά στην πρόταση που έχει καταθέσει ο Δήμος
Πειραιά στo πλαίσιο του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορά προμήθεια
κάδων βιοαποβλήτων, απορριμματοφόρων βιοαποβλήτων, καθώς και
δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, συνολικού ποσού
6.148.198,00 €.
Ο κ. Γραφάκος μετέφερε στον κ. Μώραλη την πρόθεση της
Κυβέρνησης να ενισχύσει τις δράσεις προς αυτή τη κατεύθυνση,
προκειμένου οι δήμοι να μπορούν να αξιοποιούν στο μέγιστο τα
βιοαπόβλητά τους μέχρι το τέλος του 2020.
Οι κ.κ. Γραφάκος και Μώραλης συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητος
ο εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων και η λήψη
στοιχείων από όλους τους φορείς με τους οποίους οι δήμοι
συνεργάζονται για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμών τους.
Τέλος, επισημάνθηκε και από τον Γενικό Γραμματέα αλλά και από
τον Δήμαρχο, ότι θα πρέπει να ανασταλούν οι διατάξεις του
άρθρου 55 του Ν.4609/19, σχετικά με την επιβολή

περιβαλλοντικής εισφοράς στους ΟΤΑ α’ βαθμού για την ενίσχυση
δράσεων κυκλικής οικονομίας, δηλαδή την επιβολή 10 ευρώ ανά
τόνο αποβλήτων από 01.01.2020, το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά
ανά έτος 5 ευρώ ανά τόνο, έως τα 35 ευρώ ανά τόνο.
Πρόκειται για μια επιβάρυνση η οποία εάν εφαρμοστεί από
01.01.2020 θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην
οικονομική διαχείριση των δήμων, δεδομένου ότι δεν είναι
έτοιμοι ακόμα για την ορθή διαλογή και διαχείριση των
ανακυκλώσιμών τους.

