
Καλθμζρα ςασ, 

Πρϊτα απ’ όλα κα ικελα να απευκφνω εκ μζρουσ τθσ Περιφερειάρχου και 

Προζδρου του ΕΔΝΑ κυρίασ Ρζνασ Δοφρου τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ και του 

Γενικοφ Γραμματζα τθσ Τπθρεςίασ μασ, κερμοφσ χαιρετιςμοφσ προσ όλουσ τουσ 

υνζδρουσ, τουσ Ειςθγθτζσ και κυρίωσ τουσ Διοργανωτζσ τθσ θμερινισ 

Ημερίδασ. 

Η Τπθρεςία μασ ςτζκεται διαχρονικά υπζρμαχοσ αλλά και αρωγόσ ςε κάκε 

τζτοια πρωτοβουλία. 

Ο ΕΔΝΑ ωσ ο μοναδικόσ ΦΟΔΑ τθσ Αττικισ υλοποιϊντασ των ΕΔΑ ςυνζταξε 

τον ΠΕΔΑ όπου προβλζπεται ωσ κφριοσ ςτόχοσ τθσ διαχείριςθσ των 

αποβλιτων θ Ανακφκλωςθ μζςω των Διμων.  

Η Ανακφκλωςθ διαςφαλίηει πολλαπλά οφζλθ όπωσ: 

 Αξία ανάκτθςθσ υλικϊν 

 Εξοικονόμθςθ φυςικϊν Πόρων  

 Μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ 

 Μείωςθ όγκου απορριμμάτων και αρικμοφ ΧΤΣΑ 

 Παράταςθ χρόνου ηωισ των ΧΤΣΑ αντιμετωπίηοντασ ζτςι το πρόβλθμα 

εξεφρεςθσ νζων χϊρων ταφισ και μειϊνοντασ το κόςτοσ διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων 

 Μείωςθ τθσ ρφπανςθσ και προςταςία του περιβάλλοντοσ  

 υμβολι ςτθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 

 Μζςω τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 και CH4 μείωςθ του φαινομζνου 

του κερμοκθπίου  

Η ευαιςκθςία που επιδεικνφεται από δθμόςιουσ φορείσ, όπωσ ζνα 

νοςθλευτικό ίδρυμα, ςε κζματα που ζχουν κακαρά περιβαλλοντικό 

προςανατολιςμό, δεν είναι πια αντικείμενο διακριτικισ ευχζρειασ, αλλά 

επιβεβλθμζνθ επιλογι τόςο από τθν κείμενθ νομοκεςία όςο και από πλευράσ 

ςοβαρότθτασ των πικανϊν ςυνεπειϊν ςτθν Δθμόςια Τγεία αλλά και ςε αυτι 

κακαυτι τθν πολφπακθ Ελλθνικι Οικονομία. 



Είναι δεδομζνο ότι θ επαναχρθςιμοποίθςθ, θ ελαχιςτοποίθςθ και θ 

ανακφκλωςθ των ΑΤΜ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν μείωςθ του όγκου ςυνολικά 

των παραγόμενων αποβλιτων και κυρίωσ ςτο κόςτοσ διαχείριςισ τουσ, που 

ςτθ περίπτωςθ μάλιςτα των ΕΑΤΜ αγγίηει ιδιαίτερα υψθλζσ τιμζσ. 

Είναι όμωσ τελικά, μοναδικά κίνθτρα θ ταπείνωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ και 

του όγκου των απορριμμάτων;  

Προφανϊσ και όχι!  ιμερα, διακζτουμε παραπάνω από αρκετζσ αποδείξεισ 

που αναδεικνφουν το ςοβαρότατο πρόβλθμα ανάμειξθσ των ΕΑΤΜ με το ρεφμα 

ΑΑ που παράγονται εντόσ των Τγειονομικϊν Μονάδων. Δυςτυχϊσ τμιμα των 

αναμεμειγμζνων αυτϊν μαηϊν καταλιγουν ςε χϊρουσ διαχείριςθσ ΑΑ ι 

ακόμα χειρότερα εκτόσ μονάδων διαχείριςθσ, αποτελϊντασ μια 

απροςδιόριςτου όγκου εςτία μόλυνςθσ που δφναται να προςβάλλει όχι μόνο 

το περιβάλλον  αλλά και τθν Δθμόςια Τγεία! 

Είναι κζμα αςυνειδθςίασ;  ελαχιςτοποίθςθσ του διαχειριςτικοφ κόςτουσ; 

Ζλλειψθσ Οργανωτικισ Δομισ; ι απλά κζμα ελλιποφσ  εκπαίδευςθσ και 

ενθμζρωςθσ;  

τα πλαίςια τθσ προςπάκειασ να ελεγχκεί και να καταπολεμθκεί θ παραβατικι 

ςυμπεριφορά παράνομθσ απόρριψθσ ΕΑΤΜ, θ Τπθρεςία μασ, ζχει 

προετοιμάςει και είναι ζτοιμθ να ειςαγάγει ζνα πλιρωσ τυποποιθμζνο 

πρωτόκολλο ενεργειϊν που κα εςτιάηει ςτθν ροι των αποβλιτων από τθν ϊρα 

ειςόδου τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ ζωσ και τθν τελικι τουσ 

κατάλθξθ. 

Η όλθ διαδικαςία κωρακίηεται από τισ υπάρχουςεσ διατάξεισ αλλά κυρίωσ από 

τθν καταφανι πρόκεςθ τθσ δικαςτικισ εξουςίασ να πατάξει τθν κάκε 

περιβαλλοντικά ζκνομθ ςυμπεριφορά (δεν είναι τυχαία θ πρόςφατθ εγκφκλιοσ 

-ΜΑΙΟΣ 2017- του αντιειςαγγελζα Αρείου Πάγου κυρίου Πλιϊτα με Σίτλο 

«ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΝΙΚΉ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟΤ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» προσ τουσ ειςαγγελείσ πρωτοδικϊν και εφετϊν ςτο ςφνολο 

τθσ χϊρασ). 

θμαντικό όπλο ςτθ γενικότερθ προςπάκεια οργάνωςθσ των διαδικαςιϊν 

ιχνθςιλαςιμότθτασ των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλιτων αποτελεί το 



Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων του ΤΠΕΝ. Τπόχρεοι εγγραφισ ςτο ΗΜΑ είναι 

πλζον όχι μόνο οι μονάδεσ διαχείριςθσ αλλά και τα ίδια τα νοςοκομεία που 

λεπτομερϊσ οφείλουν να καταγράφουν το ςφνολο των παραγόμενων 

επικίνδυνων αποβλιτων, προςδιορίηοντασ μεταξφ άλλων τον ΕΚΑ του 

αποβλιτου τθν ποςότθτα του, το είδοσ τθσ επικείμενθσ διαχείριςισ του κακϊσ 

και τθ μονάδα τελικισ διαχείριςισ του (π.χ. Αποτεφρωτιρασ ΕΑΤΜ).  

Οι μονάδεσ διαχείριςθσ με τθ ςειρά τουσ, οφείλουν να καταγράφουν το ςφνολο 

των ειςερχομζνων τουσ κακϊσ και τουσ παραγωγοφσ τουσ με κάκε 

λεπτομζρεια. Ωσ εκ τοφτου, μζςω του ΗΜΑ επιτυγχάνεται αφενόσ πλιρθσ 

ζλεγχοσ του κφκλου παραγωγισ και διαχείριςθσ του ςυνόλου των ΕΑΤΜ 

αφετζρου δθμιουργείται μια ςυνεχϊσ διογκοφμενθ βάςθ δεδομζνων που θ 

επεξεργαςία τθσ ανά πάςα ςτιγμι ζχει τθν δυνατότθτα να εξάγει πολυποίκιλα 

και άκρωσ χριςιμα ςυμπεράςματα. 

H Δ/νςθ ΘΕΑ ςυνζταξε ζκκεςθ πεπραγμζνων ενόσ ζτουσ λειτουργίασ ςτα 

πλαίςια τθσ φμβαςθσ  παραχϊρθςθσ υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 

του Αποτεφρωτιρα ΕΑΤΜ με τθν Κ/Ξ ΗΛΕΚΣΩΡ-ΑΡΗ και με τθν οποία υπάρχει 

εποικοδομθτικι ςυνεργαςία μζχρι ςιμερα. 

τθν εν λόγω ζκκεςθ πζραν των άλλων αναφζρονται ειςερχόμενα ΕΑΤΜ ανά 

περιφζρεια, επεξεργαςία ρφπων και διάκεςθ τεφρϊν, κυρίωσ όμωσ 

καταγράφεται θ  μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτα κατ’ εκτίμθςθ παραγόμενα 

ΕΑΤΜ και ςτα ςυνολικά ειςερχόμενα προσ καφςθ ςτθ μονάδα αποτζφρωςθσ 

(που ςιμερα λειτουργεί περί το 40% τθσ ονομαςτικισ τθσ δυναμικότθτασ). 

Περαιτζρω ενθμζρωςθ μπορείτε να ζχετε από τθ δθμοςιευμζνθ εν λόγω 

ζκκεςθ (ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΔΝΑ www.edsna.gr) για τθν οποία και 

παρζχεται δυνατότθτα κατεβάςματοσ με τθ μορφι PDF. 

ασ ευχαριςτϊ και καλι ςυνζχεια ςτισ εργαςίεσ τθσ θμερίδασ ςασ.     
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