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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
Περιφέρεια Θεσσαλίας
(∆ΙΠΑ)
∆/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού
ΤΜΗΜΑ Β΄
Σχεδιασµού
Ταχ. ∆/νση
: Λ. Αλεξάνδρας 11
∆ιοικητήριο, Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τ.Κ.
: 114 73
(Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου)
Πληροφορίες : A. Αντωνιάδης
411 10 Λάρισα
Τηλέφωνο
: 210 6417965
(συν/να: 1 φάκελος ΣΜΠΕ)
F.A.X.
: 210 6430625
E-mail
: a.antoniadis@prv.ypeka.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως Πίνακα Κοινοποίησης

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΑΝΑΠΛ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Θέµα: Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του σχεδίου «Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Έχοντας υπόψη:
1. Την Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (19.12.2002) «Για τον
καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους
υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας
1999/31/ΕΚ».
2. Τον Κανονισµό 166/2006/ΕΚ της 18ης Ιανουαρίου 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς
ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του
Συµβουλίου.
3. Την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης
Ιανουαρίου 2008, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης,
καθώς και την Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 24ης Νοεµβρίου 2010 περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και
έλεγχος της ρύπανσης).
4. Την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης
Νοεµβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων Οδηγιών.
5. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.5.2002), το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ
60/Α/31.3.2011), το Ν. 4014Α/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ
24/Α/13.2.2012).
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6. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική Προστασία του ΠεριβάλλοντοςΕναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
8. Το Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) «Περί προστασίας των δασών και των
δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2040/92 (ΦΕΚ
70/Α/23.04.92) «Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών
προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», το Ν. 3208/03 (ΦΕΚ
303/Α/24.12.2003) και το Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/4/8.8.2014)
9. Το N.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001), «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».
11. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/.2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν.3481/06
(ΦΕΚ 162/Α/2.8.06).
12. Το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
13. Το Ν.3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Περί κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την
προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)».
14. Το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ
8/Α/8.1.2009) και το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010).
15. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
16. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις».
17. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση -Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
18. Το Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) ∆ιαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για
τα υδατορέµατα − ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.
19. Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/4/2004), «Αντικατάσταση της 98012/2001 ΚΥΑ ‘Καθορισµός
µέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (Β’ 40)’.
Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των
Λιπαντικών Ελαίων».
20. Το Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004), «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική
διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείρισής τους».
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21. Το Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των
χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών
µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα
οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου
2000».
22. Το Π.∆. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007), «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ “Για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000».
23. Το Π.∆. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α/28.8.2014) «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
24. Το Π.∆. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27.1.2015) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων,
µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
25. Το Π.∆. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27.1.2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
26. Το Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού
και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων .... Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ...», βάσει του οποίου οι
αρµοδιότητές του τ. ΥΠΑΠΕΝ όσον αφορά το περιβάλλον περιήλθαν στο Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
26α. Την υπ’ αρ. 105755/14.10.15 απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Χαρίτση (ΦΕΚ Β’ 2222) όπως ισχύει.
27. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ
1225/Β/2006) «Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και
προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε
την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και
ης
προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27 Ιουνίου
2001».
28. Την ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β/1991) «Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για την
χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών
και αστικών λυµάτων».
29. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία
αστικών λυµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ
1811/Β/1999).
30. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και
γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
31. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών
για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
32. Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική
ταφή των αποβλήτων».
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33. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».
34. Την ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/B/2003) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και
τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των
αποβλήτων».
35. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
36. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/2010), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ ‘σχετικά µε τις ηλεκτρικές
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ’ και 2008/103/ΕΚ ‘για την τροποποίηση
της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά’, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου».
37. Την ΚΥΑ 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) «Καθορισµός µέτρων και
διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων /
ενδιαιτηµάτων της ...», όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ
415/Β/2012) και ισχύει.
38. Την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών
για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την ΚΥΑ191002/2220/2013.
39. Την ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της
ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ
“για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη” του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης
Μαΐου 2008».
40. Την ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012), «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων».
41. Την ΚΥΑ166640/2013 (ΦΕΚ 554/Β/2013) «Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής
αδειοδότησης µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε χρήση
βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιοµάζας».
42. Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) «Καθορισµός πλαισίου
κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της
ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε συµµόρφωση
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιοµηχανικών εκποµπών
(ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010».
43. Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισµός κανόνων, όρων και
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2012/19/ΕΚ “σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
(ΑΗΗΕ)”, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και
άλλες διατάξεις».
44. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1
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παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει..
45. Την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την
ενσωµάτωση στις ΑΕΠΟ ή στις Π.Π.∆. της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της
∆ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, …».
46. Την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015) «Τροποποίηση
και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.∆.Α.) και του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν µε την
51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Ν.
4342/2015».
47. Την ΚΥΑ Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β/15-12-2015) «Κύρωση του Εθνικού
Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων».
48. Την Εγκύκλιο του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε Αριθµό Πρωτοκόλλου (Α.Π.) οικ.
129756/8.6.2007 «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τα σχέδια και προγράµµατα για τα οποία
απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) στα πλαίσια της µε
αριθµ./ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/ 28.8.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006)».
49. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ. 129043/4345/8.7.2011 του Γεν. ∆ιευθυντή Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΚΑ «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικινδύνων στερεών
αποβλήτων».
50. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ. 4834/21.1.2013 του ΥΠΕΚΑ «∆ιαχείριση περίσσειας υλικών
εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα – ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/2010)».
51. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νοµοθεσία που αφορά σε µέτρα,
όρους, περιορισµούς και υποχρεώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και
προστασία του συνόλου των περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων, όπως: η
επεξεργασία αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, η διαχείριση των υδάτων,
η διαχείριση αποβλήτων, τα επιτρεπόµενα όρια εκποµπών στερεών, υγρών και αερίων
ρύπων, θορύβου κ.ά., οι φυσικές και προστατευόµενες περιοχές καθώς και η
προστασία ειδών και ενδιαιτηµάτων.
52. Τη µε Α.Π.: 4775/8.11.2006 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας
«Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α)
Περιφέρειας Θεσσαλίας».
53. Η µε Α.Π.: 11102/113122/11-7-2013 (Α∆Α: ΒΛ4ΤΟΡ10-Ω94) Απόφαση της Γενικής
Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «∆ιαπιστωτική
Πράξη περί µη λειτουργίας περιφερειακού Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.∆.Σ.Α.)».
54. Η µε Α.Π.: ∆ΠΒΕ∆Α/Τ∆ΑΒΣΑ56757/5000/21.1.2016 γνωµοδότηση της Γενικής
Γραµµατέως ΥΠΕΝ επί της µελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας (Α.Π. ∆ΙΠΑ:
100602/29.1.2016).
55. Η µε Α.Π.: 1000/21.1.2016 γνωµοδότηση του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού
∆ιαχείρισης Αποβλήτων του Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης επί της
µελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας.
56. Το µε Α.Π.: 1169/15.2.2016 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού (∆ΙΠΕΧΩΣ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 101121/16.2.2016),
και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου του
θέµατος, εφεξής «Σχέδιο», που υποβλήθηκε µ’ αυτό στη ∆/νση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης (∆ΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

ΑΔΑ: 7ΥΗΘ4653Π8-ΨΦΑ
6

57. Το µε Α.Π.: οικ. 101457/25.2.2016 έγγραφο της ∆ΙΠΑ του ΥΠΕΝ, µε το οποίο
ζητήθηκαν επιπλέον αντίτυπα της ΣΜΠΕ του Σχεδίου (εφεξής «ΣΜΠΕ»).
58. Το µε Α.Π.: 1812/7.3.2016 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩΣ Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε το οποίο
υποβλήθηκαν επιπλέον αντίτυπα της ΣΜΠΕ (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 12023/8.3.2016).
59. Το µε Α.Π.: οικ.13301/11.3.2016 έγγραφο της ∆ΙΠΑ µε το οποίο διαβιβάστηκε τεύχος
της ΣΜΠΕ για γνωµοδότηση προς:
i.

Τις ακόλουθες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ: Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Ενέργειας &
Ορυκτών Πρώτων Υλών, Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και
Αγροπεριβάλλοντος, ∆/νση Χωροταξικού Σχεδιασµού, Τµήµα Βιοποικιλότητας και
Προστατευόµενων Περιοχών και Τµήµα ∆ιαχείρισης Αστικών, Βιοµηχανικών και
Συναφών Αποβλήτων της ∆/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και
∆ιαχείρισης Αποβλήτων, ∆/νση Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατµόσφαιρας.

ii.

Τα ακόλουθα Υπουργεία:
•

Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣ∆Α), Γραφείο Γεν.
Γραµµατέα Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων

•

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: Γραφείο Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµόσιων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης, Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Βιοµηχανίας, Γραφείο Ειδικού
Γραµµατέα Συµπράξεων ∆ηµοσίου - Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ).

•

Υπ. Εθνικής Άµυνας, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ) / Γ2

•

Υπ. Υγείας, Γραφείο Γεν. Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας

•

Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΠΠΟΑ): Γεν. ∆/νση Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Γεν. ∆/νση Αναστήλωσης, Μουσείων και
Τεχνικών Έργων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Εφορεία Αρχαιοτήτων
Λάρισας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων,
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και
Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, Εφορεία Παλαιολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας
Ελλάδας

•

Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα

•

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), Γενική ∆/νση Βιώσιµης
Αγροτικής Ανάπτυξης.

iii.

Τις ακόλουθες Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆) Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας: ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (∆ΙΠΕΧΩΣ)
Θεσσαλίας, ∆/νση Υδάτων Θεσσαλίας, ∆/νση ∆ασών Ν. Λάρισας, ∆/νση ∆ασών Ν.
Μαγνησίας, ∆/νση ∆ασών Ν. Καρδίτσας, ∆/νση ∆ασών Ν. Τρικάλων.

iv.

Την ∆/νση Υδάτων ∆υτικής Ελλάδας
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.

v.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας.

vi.

Τις ακόλουθες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας: Τµήµα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Λάρισας, Τµήµα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, Τµήµα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας ΠΕ Τρικάλων, Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ
Καρδίτσας.

της

Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης
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vii. Την Αρχή Σχεδιασµού του ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Θεσσαλίας, ήτοι τη ∆ΙΠΕΧΩΣ
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
viii. Τους ακόλουθους φορείς διαχείρισης αποβλήτων: Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας, Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή ∆υτικής
Θεσσαλίας Α.Ε. (ΠΑ∆ΥΘ Α.Ε.).
ix. Τους ακόλουθους φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών: Φορέας
∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Ολύµπου, Φορέας ∆ιαχείρισης Περιοχής
Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου, Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Αλοννήσου- Βορείων Σποράδων και Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Τζουµέρκων - Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου.
60. Το µε Α.Π.: 2598/24.3.2016 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Α.Π.
∆ΙΠΑ: 15843/28.3.2016), και τα αντίγραφα των εφηµερίδων «Ταχυδρόµος» και
«Ελευθερία» της 23ης Μαρτίου 2016, µε την ανακοίνωση δηµοσιοποίησης της ΣΜΠΕ.
61. Το µε Α.Π.: 641/51187/23.3.2016 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Μαγνησίας, στο οποίο
αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν παρατηρήσεις επί του ΣΜΠΕ (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 16120/29-32016).
62. Το µε Α.Π.: 945/50253/29.3.2016 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩΣ Θεσσαλίας της Α∆
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 17019/31.3.2016), µε τη θετική
γνωµοδότησή της επί της ΣΜΠΕ.
63. Το µε Α.Π.: 563/37472/28.3.2016 έγγραφο του Τµήµατος Κλιµατικής Αλλαγής και
∆ιαχείρισης Αποβλήτων της ∆/νσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής
Αλλαγής του ΥΠΑΑΤ (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 17862/5.4.2016), µε το οποίο ζητήθηκε η
γνωµοδότηση των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Χωροταξίας των ΠΕ της Περιφέρειας
Θεσσαλίας επί της ΣΜΠΕ.
64. Το µε Α.Π.: 678/29.3.2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών
Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 17835/5.4.2016), µε
την υπό όρους θετική γνωµοδότησή της επί της ΣΜΠΕ.
65. Το µε Α.Π.: 14600/1775/31.3.2016 έγγραφο της ∆/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας,
Εδάφους και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Τµήµα ∆ιαχείρισης Αστικών, Βιοµηχανικών και
Συναφών Αποβλήτων) του ΥΠΕΝ (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 17802/5.4.2016), µε την υπό όρους
θετική γνωµοδότησή της επί της ΣΜΠΕ.
66. Το µε Α.Π.: 20321/18.4.2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας (Α.Π. ∆ΙΠΑ:
20321/18.4.2016), µε την υπό όρους θετική γνωµοδότησή της επί της ΣΜΠΕ.
67. Το µε Α.Π.: 11821/14.4.2016 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Αποκέντρωσης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ∆Α (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 21615/22.4.2016), στο οποίο γίνεται
παραποµπή στο µε Α.Π.: 10000/21.1.2016 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα
Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΣ∆Α, και αναφέρεται ότι οι παρατηρήσεις
του εν λόγω εγγράφου αξιολογήθηκαν και ελήφθησαν υπόψη στη ΣΜΠΕ.
68. Το µε Α.Π.: Φ.916.74/306/465175/15.4.2016 έγγραφο της ∆/νσης Υποδοµής και
Προστασίας Περιβάλλοντος του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α.Π. ∆ΙΠΑ:
21569/22.4.2016), µε τη θετική γνωµοδότησή της επί της ΣΜΠΕ.
69. Το µε Α.Π.: 7359/26.4.2016 έγγραφο του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 22514/27.4.2016), µε την
υπό όρους θετική γνωµοδότησή του επί της ΣΜΠΕ.
70. Το µε Α.Π.: 421/26.4.2016 έγγραφο του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου
Τζουµέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 23919/11-5-2016), στο
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οποίο αναφέρεται ότι οι εντός του ως άνω Εθνικού Πάρκου περιοχές δεν επηρεάζονται
από το Σχέδιο.
71. Το µε Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/89779/52987/811/6.5.2016 έγγραφο της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 23185/9.5.2016 και 24697/16.5.2016),
µε την υπό όρους θετική γνωµοδότησή της επί της ΣΜΠΕ.
72. Το µε Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/90541/53504/802/5.5.2016 έγγραφο
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 24733/16.5.2016), µε την υπό
όρους θετική γνωµοδότησή της επί της ΣΜΠΕ.
73. Το µε Α.Π.: 2395/13.5.2016 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας
ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Α.Π. ∆ΙΠΑ:
25042/17.5.2016), µε την υπό όρους θετική γνωµοδότησή του επί της ΣΜΠΕ.
74. Τα ακόλουθα έγγραφα του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας που
διαβιβάσθηκαν στην ∆ΙΠΑ / ΥΠΕΝ µε το µε Α.Π.: οικ.518/18.5.2016 έγγραφο της
Γραµµατείας του Περιφερειακού Συµβουλίου (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 26104/23.5.2016): α) το
έντυπο ∆10 µε την υπό όρους θετική γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου επί
της ΣΜΠΕ και β) το Πρακτικό υπ’ αριθ. 6/13.5.2016 του Περιφερειακού Συµβουλίου µε
την υπ’ αριθ. 69/2016 υπό όρους θετική γνωµοδότησή του επί της ΣΜΠΕ.
75. Το από 6.5.2016 έγγραφο της εταιρείας TERRA A.E. (ΒΙΟΚΕΡΑΛ) προς το
Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας, µε τις απόψεις της εταιρείας, που διαβιβάσθηκε
στη ∆ΙΠΑ /ΥΠΕΝ µε το µε Α.Π.: οικ.518/18.5.2016 έγγραφο της Γραµµατείας
Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 26104/23.5.2016).
76. Το µε Α.Π.: Φ/Β.1/53852/604/24.5.2016 έγγραφο της ∆/νσης Αδειοδότησης
Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 26697/25.5.2016, 27631/31.5.2016), µε τη θετική υπό όρους
γνωµοδότησή της επί της ΣΜΠΕ.
77. Το µε Α.Π.: 705/8.6.2016 έγγραφο του Φορέας ∆ιαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης
Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Α.Π.: ∆ΙΠΑ: 29328/9.6.2016),
µε τη θετική γνωµοδότησή του επί της ΣΜΠΕ, και σχετικές παρατηρήσεις.
78. Το µε Α.Π.: 75513/3873/1.6.2016 έγγραφο της ∆/νσης Υδάτων ∆υτικής Ελλάδας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου (Α.Π. ∆ΙΠΑ:
30538/15.6.2016), στο οποίο αναφέρεται ότι είναι αναρµόδια να γνωµοδοτήσει επί του
Σχεδίου.
79. Το µε Α.Π.: 3154/100669/14.6.2016 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού και
Επιθεώρησης ∆ασών Α.∆. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Π.: 31746/23.6.2016), και
τα ακόλουθα έγγραφα που διαβιβάσθηκαν στην ∆ΙΠΑ / ΥΠΕΝ µ’ αυτό:
79.1.

Έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ν. Λάρισας µε Α.Π.: 1842/95935/6.6.2016, µε την
υπό όρους θετική γνωµοδότησή της.

79.2.

Έγγραφο του ∆ασαρχείου Λάρισας µε Α.Π.: 2907/80696/24.5.2016, µε
παρατηρήσεις του επί της ΣΜΠΕ.

79.3.

Έγγραφο του ∆ασαρχείου Ελασσόνας µε Α.Π.: 2068/82308/14.5.2016, µε την
υπό όρους θετική γνωµοδότησή του επί της ΣΜΠΕ.

79.4.

Έγγραφο του ∆ασαρχείου Αγιάς µε Α.Π.: 818/81925/20.5.2016, µε την υπό όρους
θετική γνωµοδότησή του επί της ΣΜΠΕ.

79.5.

Έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Τρικάλων µε Α.Π.: 1213/69484/19.4.2016, µε την
υπό όρους θετική γνωµοδότησή του επί της ΣΜΠΕ.

79.6.

Έγγραφο του ∆ασαρχείου Τρικάλων µε Α.Π.: 1874/56593/12.4.2016, µε την υπό
όρους θετική γνωµοδότησή του επί της ΣΜΠΕ.
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79.7.

Έγγραφο του ∆ασαρχείου Καλαµπάκας µε Α.Π.: 2040/58686/19.4.2016, µε την
υπό όρους θετική γνωµοδότησή του επί της ΣΜΠΕ.

79.8.

Έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Καρδίτσας µε Α.Π.: 688/58386/4.4.2016, µε το
οποίο διαβιβάζεται το µε Α.Π.: 1377/51083/31.3.2016 έγγραφο του ∆ασαρχείου
Καρδίτσας και εκφράζεται η συµφωνία της µ’ αυτό.

79.9.

Έγγραφο του ∆ασαρχείου Καρδίτσας µε Α.Π.: 1377/51083/31.3.2016, στο οποίο
αναφέρεται ότι τα προβλεπόµενα από το Σχέδιο νέα έργα χωροθετούνται σε
εκτάσεις που δεν υπάγονται στις δασικές διατάξεις.

80. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Θεσσαλίας
για τους παρακάτω λόγους:
•
Έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την έγκριση του υφιστάµενου ΠΕΣ∆Α
(8.11.2006), µε αποτέλεσµα να υπάρχουν: α) νεότερα θεσµικά και νοµοθετικά
δεδοµένα που προέκυψαν από αλλαγές στην ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία,
όπως το νέο θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων του Ν.4042/2012,
και
β)
νεότερα
περιβαλλοντικά
και
κοινωνικοοικονοµικά
δεδοµένα,
συµπεριλαµβανοµένης της µεταβολής της ποσότητας και ποιότητας των προς
διαχείριση αποβλήτων.
•
Έχει εγκριθεί τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α)
βάσει της Οδηγίας 2008/98.
•
Έχει εγκριθεί Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων.
•
Έχει σηµειωθεί πρόοδος στις τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων και στα
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισής τους, η οποία κρίνεται σκόπιµο να ληφθεί
υπόψη στο ΠΕΣ∆Α.
81. Το
γεγονός
ότι
παρήλθε
η
προβλεπόµενη
από
την
ΚΥΑ
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 προθεσµία γνωµοδότησης των ∆ηµόσιων Αρχών
επί της ΣΜΠΕ, και κατά συνέπεια σύµφωνα µε την παράγραφο 8, του άρθρου 7 της ως
άνω ΚΥΑ, η ∆ΙΠΑ του ΥΠΕΝ δύναται να προβεί στην εκπόνηση σχεδίου Απόφασης
έγκρισης ή µη της ΣΜΠΕ του Σχεδίου, ανεξαρτήτως αν έχουν διαβιβαστεί ή όχι οι
γνωµοδοτήσεις του συνόλου των δηµόσιων Αρχών στις οποίες διαβιβάσθηκε η ΣΜΠΕ
για γνωµοδότηση.
Αποφασίζουµε
Την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου
«Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α)
της Περιφέρειας Θεσσαλίας», εφεξής «Σχέδιο» ή «ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας», όπως αυτό
περιγράφεται στην ως άνω ΣΜΠΕ, και συνοψίζεται στην ενότητα Α΄ της παρούσας
Απόφασης, υπό τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις της τελευταίας, οι οποίοι θα
πρέπει να τηρούνται κατά την έγκριση, εξειδίκευση και υλοποίηση του Σχεδίου, µε µέριµνα
της Αρχής Σχεδιασµού του.
Α. Περιγραφή του Σχεδίου
Το σχέδιο αφορά την αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα και του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012),
αλλά και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων (ΕΣΣΠ∆Α), που εγκρίθηκαν µε
την ΠΥΣ 49/15-12-2015.
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Αποτελεί σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των παραγοµένων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
αποβλήτων που εµπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4042/2012, προσδιορίζει δε τις γενικές
κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συµφωνία µε τις κατευθύνσεις του ΕΣ∆Α και
υποδεικνύει τα κατάλληλα µέτρα τα οποία προωθούν ιεραρχικά και συνδυασµένα: α) την
πρόληψη παραγωγής, β) την επαναχρησιµοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) κάθε άλλου
είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση των
αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας. Περιλαµβάνει επίσης Σχέδιο Πρόληψης
για τη ∆ηµιουργία Αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Το ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της οµώνυµης Περιφέρειας, ήτοι τις
Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας, και Μαγνησίας και
Σποράδων.
Αρχή Σχεδιασµού του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας είναι Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω του ότι ο
Περιφερειακός Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) υφίσταται µεν αλλά δεν
λειτουργεί, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). Σε περίπτωση ανάληψης της αρµοδιότητας σχεδιασµού
διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από τον Περιφερειακό Φο∆ΣΑ ή από
άλλο κατά νόµο προβλεπόµενο φορέα, αυτός θα νοείται από τον χρόνο ανάληψης της
αρµοδιότητας και εξής ως Αρχή Σχεδιασµού για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης.
Οι ποσοστιαίοι στόχοι του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας είναι σύµφωνοι µε τους αντίστοιχους
στόχους του ΕΣ∆Α, ενώ οι εκπεφρασµένοι σε βάρος αντίστοιχοι στόχοι αποτελούν
εκτιµήσεις, που θα επικαιροποιούνται µε βάση την τελικώς πραγµατοποιούµενη παραγωγή
αποβλήτων.
Στο ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας δεν περιλαµβάνεται η διαχείριση αποβλήτων που εξαιρούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 4042/2012, όπως αέρια απόβλητα που εκλύονται στην
ατµόσφαιρα, τα (επιτόπου) εδάφη, που περιλαµβάνουν ρυπασµένες γαίες που δεν έχουν
ακόµα εκσκαφεί, τα λύµατα, τα πτώµατα ζώων που αποθνήσκουν εκτός σφαγείων κλπ.
A.1 Στόχοι του Σχεδίου
Οι βασικοί στόχοι του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας για τα διάφορα ρεύµατα αποβλήτων αναφέρονται
συνοπτικά ακολούθως, και αναπτύσσονται αναλυτικότερα στη ΣΜΠΕ που συνοδεύει την
παρούσα Απόφαση.
A.1.1 Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)- Στόχοι και Προτεινόµενα µέτρα
A.1.1.1 Γενικοί Στόχοι για τα ΑΣΑ
Οι γενικοί ποσοστιαίοι στόχοι του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας για την διαχείριση των ΑΣΑ µε
χρονικό ορίζοντα το 2020, έχουν ως ακολούθως:
•

Τουλάχιστον το 50% κατά βάρος κ.β. των ΑΣΑ θα υφίσταται προετοιµασία για
επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση κατόπιν προδιαλογής.

•

Το 50% κ.β. των ΑΣΑ κατά µέγιστο θα οδηγείται σε σύµµεικτη µορφή για επεξεργασία,
και από εκεί το 24% κ.β. θα ανακτάται.

•

Για υγειονοµική ταφή – διάθεση θα οδηγείται κατά µέγιστον το 26% των ΑΣΑ.

A.1.1.2 Στόχος για την προετοιµασία για Επαναχρησιµοποίηση - Ανακύκλωση
Ο στόχος προετοιµασίας επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης µε προδιαλογή για τα:
χαρτί, γυαλί, µέταλλα και πλαστικά, κατά το έτος 2020 ανέρχεται σε 65% κ.β. Ένα
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πρόσθετο ποσοστό 10% κ.β. των ανακυκλώσιµων υλικών θα διαχωρίζεται στις Μονάδες
Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) που προβλέπονται από το ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας.
A.1.1.3 Στόχος Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών
Καθιερώνεται για το σύνολο της Περιφέρειας Θεσσαλίας χωριστή συλλογή σε τρία (3)
τουλάχιστον ρεύµατα: α) χαρτί, β) γυαλί και γ) µέταλλο και πλαστικό, µε στόχο την επίτευξη
του ποσοστιαίου στόχου του 65% κ.β. της προηγούµενης παραγράφου.
Συµπληρωµατικά, για την επίτευξη των ειδικότερων στόχων ανά ρεύµα υλικού,
προβλέπονται τα ακόλουθα µέτρα:
• Ενίσχυση της χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού σε επιλεγµένα σηµεία, όπως
σχολεία, δηµόσιες υπηρεσίες, δηµοτικές εγκαταστάσεις κλπ.
• Καθιέρωση της χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιµων υλικών σε τέσσερα (4)
ρεύµατα (χαρτί, γυαλί, µέταλλο, πλαστικό) για τις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας,
εξυπηρέτησης και συνάθροισης κοινού (αεροδρόµια, λιµάνια, σιδηροδροµικοί σταθµοί
και σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων, σχολεία, πανεπιστήµια, ΟΤΑ, Υπουργεία,
∆ΕΚΟ κλπ).
A.1.1.4 Στόχοι για τα Απόβλητα Συσκευασίας
Για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας τίθενται οι ποσοστιαίοι στόχοι που
προβλέπονται από το ΕΣ∆Α, ήτοι τα ακόλουθα ποσοστά για το έτος 2020 όσον αφορά την
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση:
• Χαρτί - Χαρτόνι 92% κ.β.
• Πλαστικό 70% κ.β.
• Μέταλλο 70% κ.β.
• Γυαλί 70% κ.β.
• Ξύλο 80% κ.β.
• Σύνολο 80% κ.β.
A.1.1.5 Στόχοι για τα Βιοαπόβλητα
Για τα βιοαπόβλητα τίθεται ως στόχος για το έτος 2020 το 40% κ.β. να προδιαλέγεται και
οδηγείται προς επεξεργασία.
A.1.1.6 Στόχοι για τα Βιοαποδοµήσιµα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ)
Για τα ΒΑΑ τίθεται ως στόχος για το έτος 2020 ο στόχος του ΕΣ∆Α για µείωση των ΒΑΑ
που διατίθενται σε υγειονοµική ταφή στο 35% κ.β. της ποσότητας ΒΑΑ που παράχθηκε το
έτος 1997. Με βάση την αναγωγή του ως άνω στόχου στην εκτιµούµενη παραγωγή ΒΑΑ
του έτους 2020, προκύπτει ότι περί το 72% κ.β. των ΒΑΑ θα εκτρέπεται από την ταφή, ενώ
περί το 28% κ.β. θα οδηγείται σε ταφή.
Το 64% κ.β. του στόχου εκτροπής από την ταφή των ΒΑΑ, θα επιτυγχάνεται µέσω
χωριστής διαλογής, ενώ το 36% κ.β. µέσω εκτροπής υπολειπόµενων ΒΑΑ µετά από
επεξεργασία των σύµµεικτων ΑΣΑ.
A.1.1.7 Στόχοι για ειδικά ρεύµατα αποβλήτων στα ΑΣΑ
Οι στόχοι για τα λοιπά ρεύµατα που βρίσκονται στα ΑΣΑ είναι οι ακόλουθοι:
• ∆ηµιουργία υποδοµών χωριστής συλλογής και διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων,
και προώθηση της εκτροπής από την ταφή.
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•
•
•

Ενίσχυση χωριστής συλλογής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού
(ΑΗΗΕ).
Ενίσχυση χωριστής συλλογής των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών.
Οργάνωση συστήµατος χωριστής συλλογής για τις µικρές ποσότητες επικινδύνων
αποβλήτων που βρίσκονται στα ΑΣΑ, και προώθηση της εκτροπής τους από την ταφή.

A.1.2 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Στο ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας τίθεται για τα ΑΕΚΚ ο ελάχιστος ποσοστιαίος στόχος της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010, που είναι µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020 η επαναχρησιµοποίηση,
ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση να ανέλθει κατ’
ελάχιστον στο 70 % κ.β. των παραγόµενων ΑΕΚΚ, εξαιρουµένων των κωδικών ΕΚΑ 17 05
04 και 17 05 06.
A.1.3 Ιλύς αστικού τύπου
Στόχος του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας είναι η ελαχιστοποίηση της διάθεσης της ιλύος αστικού
τύπου στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ), µε ποσοστιαίο στόχο για το έτος 2020
ανάκτηση 95% κ.β. επί ξηρού, και ταφή του υπολοίπου 5% κ.β.
A.1.4 Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ)
Τα ΖΥΠ, εκτός εκείνων που προορίζονται για αποτέφρωση, υγειονοµική ταφή ή χρήση σε
εγκαταστάσεις βιοαερίου ή κοµποστοποίησης, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του
Ν.4042/2012 (άρθρο 10), και κατά συνέπεια και από το πεδίο εφαρµογής του ΠΕΣ∆Α
Θεσσαλίας.
Τα προτεινόµενα µέτρα περιλαµβάνουν προώθηση ορθών γεωργικών πρακτικών και
βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών µέσω µεγάλων συνεταιρισµών και απευθείας επικοινωνίας
µε τις κτηνοτροφικές µονάδες για την ορθή διαχείριση του κόπρου.
A.1.5 Γεωργικά Απόβλητα
Στόχος του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας είναι η αξιοποίηση των γεωργικών αποβλήτων και των
αποβλήτων δασοκοµίας, µέσω της παραγωγής ενέργειας και της συνεπεξεργασίας τους µε
άλλα είδη αποβλήτων.
A.1.6 Βιοµηχανικά Απόβλητα
Οι στόχοι του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας για τα βιοµηχανικά απόβλητα είναι οι ακόλουθοι:
• Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των βιοµηχανικών αποβλήτων που παράγονται και
διαχειρίζονται εντός της Περιφέρειας.
• Η διασφάλιση της τήρησης της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» από το σύνολο των
µεταποιητικών επιχειρήσεων.
• Η προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων (πρόληψη, προετοιµασία για
επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση και διάθεση).
• Ειδικότερα για τα επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα η εφαρµογή των διατάξεων για τη
διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Για τη διάθεση επικίνδυνων βιοµηχανικών
αποβλήτων, θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα δίκτυα που θα δηµιουργηθούν σε εθνικό
επίπεδο.
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A.1.7 Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων (ΑΥΜ)
Στόχος του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας, είναι να διασφαλίσει ότι τα παραγόµενα ΑΥΜ υφίστανται
διαχείριση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας
και του περιβάλλοντος.
A.1.8 Λοιπά Ειδικά Ρεύµατα Αποβλήτων
Στόχος του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας για τα λοιπά ειδικά ρεύµατα αποβλήτων, ήτοι οχήµατα στο
τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), µεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων, απόβλητα
συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας και απόβλητα έλαια, είναι να διασφαλίσει ότι
υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους ειδικότερους όρους και
προϋποθέσεις, µέσω συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
A.1.9 Πρόληψη ∆ηµιουργίας Αποβλήτων
Το ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας περιλαµβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση ενός
σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων στην Περιφέρεια και προτείνονται
εξειδικευµένα µέτρα για την προώθησή του, που περιλαµβάνουν δράσεις δυνάµενες να
υλοποιηθούν σε περιφερειακό επίπεδο.
A.2 Προτεινόµενα Μέτρα του Σχεδίου
Το σύνολο των µέτρων του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα
που ακολουθεί, και αναλυτικότερα στη ΣΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
Πίνακας: Προβλεπόµενα µέτρα (έργα και δράσεις) του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας
α/α
ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ)

ΑΣΑ 1

Συµµετοχή όλων των ∆ήµων της Περιφέρειας στο σύστηµα διαλογής στην πηγή
αποβλήτων συσκευασιών

ΑΣΑ 2

Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σηµείων καλύπτοντας το σύνολο των ∆ήµων της
Περιφέρειας

ΑΣΑ 3

Οργάνωση Συστήµατος ∆σΠ έντυπου χαρτιού

ΑΣΑ 4

Προώθηση Οικιακής Κοµποστοποίησης

ΑΣΑ 5

∆ιεύρυνση δικτύου χωριστής συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων βρώσιµων
ελαίων και λιπών

ΑΣΑ 6

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

ΑΣΑ 7

Ανάπτυξη δικτύου µονάδων ανάκτησης βιοαποβλήτων
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ)
συµµείκτων προβλέπονται τουλάχιστον οι εξής µονάδες βιολογικής επεξεργασίας ως
τµήµα των ΜΕΑ:
• Π.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας (∆υτ. Θεσσαλία)
• Π.Ε. Λάρισας
• Π.Ε. Μαγνησίας
Επιπλέον στα πλαίσια της αποκεντρωµένης διαχείρισης αποβλήτων
• Π.Ε. Σποράδων (µία µικρή µονάδα κοµποστοποίησης ανά νησί)
• Μονάδες κοµποστοποίησης που προβλέπονται στα πλαίσια των ΤΣ∆Α

ΑΣΑ 8

∆ηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής, επεξεργασίας των ογκωδών
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α/α
ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΣΑ 9

Ενίσχυση χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ

ΑΣΑ 10

Ενίσχυση χωριστής συλλογής (αποβλήτων φορητών) ηλεκτρικών στηλών

ΑΣΑ 11

∆ηµιουργία συστήµατος χωριστής συλλογής και διαχείρισης µικρών ποσοτήτων
επικινδύνων αποβλήτων στα ΑΣΑ

ΑΣΑ 12

Κατασκευή και άµεση λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ)
Τρεις (3) ΜΕΑ:
Π.Ε. Τρικάλων – Καρδίτσας (∆υτ. Θεσσαλία)
Π.Ε. Λάρισας
Π.Ε. Μαγνησίας

ΑΣΑ 13

∆ράσεις Ευαισθητοποίησης Πολιτών και άλλων οµάδων στόχων (σχολεία, επιχειρήσεις,
κλπ.)

ΑΣΑ 14

Έργα επέκτασης ΧΥΤ εκσυγχρονισµού, εργασίες αποκατάστασης (όπου απαιτείται) και
ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των ΧΥΤ της Περιφέρειας

ΑΣΑ 15

Κατασκευή Σταθµών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ)

ΑΣΑ 16

Συµφωνίες µε άλλους παραγωγικούς φορείς για τη συνεπεξεργασία οργανικών
αποβλήτων

ΑΣΑ 17

Σύνδεση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) µε τον ΠΕΣ∆Α

ΑΣΑ 18

Μηχανισµός παρακολούθησης

ΑΣΑ 19

Εκσυγχρονισµός στόλου οχηµάτων

ΙΛΥΣ
ΙΛΥΣ 1

∆ηµιουργία ολιγάριθµων κεντρικών µονάδων επεξεργασίας, για τη διαχείριση της ιλύος
των µεγάλων και µεσαίων σε µέγεθος ηπειρωτικών ΕΕΛ της Περιφέρειας

ΙΛΥΣ 2

Συνεπεξεργασία της ιλύος των µικρών ηπειρωτικών και των νησιωτικών ΕΕΛ, µε ζωικά
υποπροϊόντα, γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα και οργανικό κλάσµα ΑΣΑ, σε µικρές
αποκεντρωµένες µονάδες παραγωγής ενέργειας ή παραγωγής προϊόντος κατάλληλου
για χρήση στη γεωργία / δασοπονία / ανάπλαση τοπίου.

ΙΛΥΣ 3

Ενηµερωτικές δράσεις, σε συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες τουριστικών µονάδων και
ιδιοκτήτες βιοµηχανιών του Παραρτήµατος ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/97 για την προώθηση
της ορθής διαχείρισης της ιλύος που παράγεται στις εγκαταστάσεις τους.

ΙΛΥΣ 4

Επιβολή ειδικού τέλους εισόδου της ιλύος στους ΧΥΤ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)
ΑΕΚΚ 1

Έναρξη διαδικασιών για τη δηµιουργία συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης για το
σύνολο της Περιφέρειας

ΑΕΚΚ 2

∆ηµιουργία τεσσάρων (4) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας (Ανάκτησης) ΑΕΚΚ, εκ των
οποίων 1 κινητή για την Π.Ε. Σποράδων
∆ηµιουργία µίας (1) επιπλέον Εγκατάστασης Επεξεργασίας (Ανάκτησης) ΑΕΚΚ στην
Π.Ε. Καρδίτσας, εφόσον κριθεί απαραίτητη

ΑΕΚΚ 3

∆ηµιουργία τουλάχιστον 1 ΧΥΤ Αδρανών, για µεταφορά υπολειµµάτων από τις
Μονάδες ΑΕΚΚ

ΑΕΚΚ 4

Ειδικές ρυθµίσεις για τα απόβλητα εκσκαφών

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΓΚ 1

Προώθηση ορθών γεωργικών πρακτικών και βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών

ΓΚ2

Συνεπεξεργασία

των

γεωργικών

αποβλήτων

στις

αποκεντρωµένες

µονάδες
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α/α
ΜΕΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
κοµποστοποίησης βιοαποβλήτων και ΜΕΑ

ΓΚ3

∆ηµιουργία µικρών εγκαταστάσεων παραγωγής πέλλετ από ιδιωτικούς φορείς, ∆ήµους,
Φο∆ΣΑ κλπ

ΓΚ4

Ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση των αποβλήτων συσκευασιών
ανακυκλώσιµων υλικών των γεωργικών αποβλήτων και αποβλήτων δασοκοµίας.

και

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΒΙΟΜ 1

∆ηµιουργία µηχανισµού / εργαλείου παρακολούθησης και ελέγχου των συνολικών
αποβλήτων που παράγονται και διαχειρίζονται εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΒΙΟΜ 2

Ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση των βιοµηχανικών αποβλήτων, συνδιαχείριση
µε άλλα είδη αποβλήτων και ενεργειακή αξιοποίηση.

ΒΙΟΜ 3

Ασφαλής διάθεση βιοµηχανικών αποβλήτων

ΒΙΟΜ 4

Ελεγχόµενη είσοδος βιοµηχανικών αποβλήτων στους ΧΥΤ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (ΑΥΜ)
ΑΥΜ 1

Προώθηση ορθολογικής διαχείρισης των ΑΥΜ & Στοχευµένη προώθηση της
ανακύκλωσης κατ’ ελάχιστον σε όλα τα µεγάλα θεραπευτήρια – εξασφάλιση επαρκούς
αριθµού κάδων συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών από τους ∆ήµους

ΑΥΜ 2

Ενσωµάτωση των συµβάσεων διαχείρισης ΑΥΜ στις Άδειες Λειτουργίας υγειονοµικών
µονάδων, για τις οποίες δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση

ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΛΟΙΠ 1

Παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων των Εγκεκριµένων Συστηµάτων
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΓΕΝ 1

∆ηµιουργία κέντρων επαναχρησιµοποίησης και επιδιόρθωσης προϊόντων

ΓΕΝ 2

Προώθηση εθελοντικών συµφωνιών για την πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων

ΓΕΝ 3

Προώθηση Πράσινων ∆ηµόσιων Συµβάσεων από την Περιφέρεια, ∆ήµους και άλλους
φορείς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΓΕΝ 4

Προγράµµατα κατάρτισης των αρµόδιων φορέων για τις δράσεις πρόληψης
δηµιουργίας αποβλήτων

ΓΕΝ 5

Εξειδικευµένες δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της δηµιουργίας
αποβλήτων - Πληροφόρηση σχετικά µε τις τεχνικές πρόληψης των αποβλήτων –
Οικολογικά Σήµατα

Α.3 Κριτήρια επιλογής θέσεων χωροθέτησης υποδοµών
Για κάθε νέα υποδοµή διαχείρισης ΑΣΑ, καθορίζονται στο ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας κριτήρια
επιλογής των θέσεων χωροθέτησης.

Β1. Συµβατότητα του Σχεδίου µε τον υφιστάµενο χωροταξικό σχεδιασµό
Κατά την αξιολόγηση του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίµησης (ΣΠΕ) ελήφθησαν υπόψη:
1. Οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (Έγκριση της Βουλής των Ελλήνων υπ’ αριθ. 6876/4871/2008, ΦΕΚ 128Α)
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για τη διαχείριση των αποβλήτων. Σύµφωνα µε αυτές προωθείται η εφαρµογή µιας
πολιτικής που στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεων της Χώρας στους τοµείς της
πρόληψης της δηµιουργίας και της ολοκληρωµένης διαχείρισης των αποβλήτων.
2. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΥΑ ΠΕΧΩ∆Ε 25292/2003, ΦΕΚ 1484Β), στο οποίο
µεταξύ άλλων τίθεται ο στόχος της ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων και
λυµάτων των οικισµών, µε τη δηµιουργία Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων
(ΧΥΤΑ) που θα καλύπτουν τους τέσσερεις (4) νοµούς της Περιφέρειας.
3. Το αναθεωρηµένο ΕΣ∆Α και το ΕΣΣΠ∆Α που εγκρίθηκαν µε την Πράξη Υπουργικού
Συµβουλίου (ΠΥΣ) 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015). Το αναθεωρηµένο ΕΣ∆Α
ενσωµατώνει το σύνολο των νέων δεδοµένων µε βάση την Οδηγία 2008/99/ΕΚ, και την
υιοθέτηση ενιαίας στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο για όλο το φάσµα της παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων.
4. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013.
5. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2014-2020.
Β2. Περιβάλλον περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά Προστατευόµενες
ζώνες
Εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας εντοπίζονται προστατευόµενες περιοχές, όπως περιοχές
του δικτύου Natura 2000, Εθνικά Πάρκα, Καταφύγια Άγριας Ζωής κλπ, για την προστασία
των οποίων θα πρέπει να τηρούνται τα προτεινόµενα µέτρα και περιορισµοί από την ΣΜΠΕ
καθώς και οι όροι της παρούσας Απόφασης.
Γ.
∆ιαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Σχέδιο από την ενσωµάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις για την
προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την
έγκρισή του.
Γ.1 ∆ιαφοροποιήσεις του Σχεδίου από την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης
1. Τα Πράσινα Σηµεία που θα συµπεριλαµβάνονται στο ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας όπως αυτό θα
εγκριθεί, θα πρέπει να προσαρµοσθούν στα προβλεπόµενα από τις κατευθύνσεις του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του σχετικού θεσµικού πλαισίου ως προς
την έννοια, προδιαγραφές, και τον εν γένει σχεδιασµό τους.
2. Η οργάνωση του Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ για το σύνολο της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, που προβλέπεται από το µέτρο ΑΕΚΚ 1 του Πίνακα
«Προβλεπόµενα µέτρα (έργα και δράσεις) του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας», θα πρέπει να
διέπεται από τις προβλέψεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β).
Γ.2 Γενικοί όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση
του περιβάλλοντος
Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, σε
σχέση µε τον ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας, η έγκριση του θα πρέπει να συνοδεύεται από τους
όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις που ακολουθούν:
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1. Κατά το σχεδιασµό των έργων και δραστηριοτήτων, εφεξής «έργων», και των δράσεων
για την υλοποίηση του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας, να λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
1.1. Οι δεσµεύσεις και κατευθύνσεις του ΕΣ∆Α και του ΕΣΣΠ∆Α.
1.2. Η βελτιστοποίηση του σχεδιασµού τους ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν
φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η
εξέλιξη των οικοσυστηµάτων καθώς και η ποικιλοµορφία, η ιδιαιτερότητα, και η
µοναδικότητά τους.
1.3. Η υποχρέωση διατήρησης της βιοποικιλότητας που απορρέει από την εθνική και
κοινοτική νοµοθεσία (διατήρηση των οικοσυστηµάτων και των φυσικών οικοτόπων
καθώς και διατήρηση και αποκατάσταση ζώντων πληθυσµών των διαφόρων ειδών
στο φυσικό τους περιβάλλον).
1.4. Τα πορίσµατα και οι κατευθύνσεις των εγκεκριµένων Ειδικών Περιβαλλοντικών
Μελετών (ΕΠΜ), που έχουν εκπονηθεί ή είναι υπό εκπόνηση για περιοχές της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
1.5. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισµοί των Π∆ ή ΚΥΑ χαρακτηρισµού και
προστασίας περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και γενικότερα οι κατευθύνσεις
που δίνονται από τα εκάστοτε σχέδια και πολιτικές για την προστασία του
περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
1.6. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισµοί των θεσµοθετηµένων γενικών και ειδικών
χωροταξικών σχεδίων και των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).
1.7. Οι αρχές της πρόληψης.
2. Ο σχεδιασµός δράσεων και έργων διαχείρισης αποβλήτων του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας να
ακολουθεί την αντίστοιχη ιεράρχηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, του Ν.4042/2012 και του
ΕΣ∆Α.
3. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο έδαφος, τα ύδατα και την ατµόσφαιρα
από την υγειονοµική ταφή αποβλήτων, να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα τα
προβλεπόµενα από το ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας έργα και δράσεις για µείωση του ποσοστού
υπολείµµατος αποβλήτων προς διάθεση σε ΧΥΤ.
4. Κατά το σχεδιασµό των έργων διαχείρισης αποβλήτων να λαµβάνονται υπόψη οι
σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2010/75/ΕΕ όπως
ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β),
και να εφαρµόζονται οι Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές (Β∆Τ) για την διαχείριση
αποβλήτων, καθώς και οι αφορώσες τη διαχείριση λυµάτων και αερίων εκποµπών στο
βαθµό που έχουν εφαρµογή στα υπόψη έργα, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν κατά
το δυνατόν οι επιπτώσεις τους στα διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος
(βιοποικιλότητα, οικότοποι, χλωρίδα, πανίδα, έδαφος, ύδατα, ατµόσφαιρα,
ανθρωπογενές περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία κλπ).
5. Ο σχεδιασµός και η οργάνωση λειτουργίας και παρακολούθησης των έργων
διαχείρισης αποβλήτων που κατατάσσονται στην κατηγορία Α της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α), να είναι τέτοιος ώστε να διευκολύνεται η
εφαρµογή πιστοποιηµένων συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
6. Για την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
χλωρίδας και πανίδας, τα κριτήρια επιλογής των προτεινόµενων εναλλακτικών λύσεων
έργων διαχείρισης αποβλήτων να περιλαµβάνουν σαφείς απαιτήσεις ως προς τη
συµβατότητα µε τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή εφαρµογής.
Παράλληλα στα ως άνω κριτήρια να ενταχθούν δυνατότητες κατά προτεραιότητα
προώθησης δράσεων που ενισχύουν την προστασία και ανάδειξη φυσικών
ενδιαιτηµάτων (π.χ. αντισταθµιστικά µέτρα).
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7. Ο σχεδιασµός των έργων διαχείρισης αποβλήτων που τυχόν χωροθετούνται εντός
περιοχών µε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, να είναι
τέτοιος ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους στα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία
του περιβάλλοντος των εν λόγω περιοχών, για τα οποία αυτές τέθηκαν υπό καθεστώς
ιδιαίτερης προστασίας (πχ είδη χλωρίδας και πανίδας, οικότοποι).
8. Για την προστασία των εδαφών και την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθµισης
τους, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
8.1. Να υλοποιηθούν δράσεις για την επίτευξη του στόχου µείωσης της διάθεσης του
βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των αποβλήτων σε ΧΥΤ, και παράλληλα να
ενθαρρυνθούν δράσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών από προδιαλεγµένα
οργανικά ή / και γεωργικά απόβλητα.
8.2. Να αποκαθίστανται και παρακολουθούνται µετά την παύση λειτουργίας τους οι
ΧΥΤ.
9. Για την προστασία των υδάτων να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
9.1. Η χωροθέτηση και σχεδιασµός των έργων διαχείρισης αποβλήτων, να είναι
τέτοιος ώστε να αποφεύγονται σηµαντικές επιπτώσεις στα ύδατα, και να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης τους λόγω αστοχίας ή απρόβλεπτων
αναγκών ή φαινόµενων.
9.2. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα αντιµετώπισης τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων που διαπιστώνονται από τα προγράµµατα παρακολούθησης των
συγκεντρώσεων ρύπων στα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα των έργων, και σε
τυχόν επηρεαζόµενα υδάτινα σώµατα.
10. Για την µείωση των επιπτώσεων στην ατµόσφαιρα, πέραν των ήδη περιλαµβανόµενων
σε άλλους όρους σχετικών µέτρων, να εφαρµόζονται συστήµατα διαλογής, συλλογής
και µεταφοράς αποβλήτων που επιτυγχάνουν την ελάττωση των αερίων εκποµπών.
11. Για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, θα πρέπει:
11.1. Να διασφαλίζεται εκ του σχεδιασµού τους ότι τα έργα και δράσεις διαχείρισης
αποβλήτων δεν θα προκαλούν επιπτώσεις στους αρχαιολογικούς χώρους,
µνηµεία, ιστορικούς τόπους και το περιβάλλον τους. Σε περίπτωση που κρίνεται
αναγκαία η χωροθέτηση έργων και δράσεων του είδους εντός θεσµοθετηµένων
και οριοθετηµένων περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αυτή είναι δυνατή µόνο
εφόσον επιτρέπεται από τις διατάξεις προστασίας των εν λόγω περιοχών και υπό
την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης των αρµοδίων Οργάνων του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΠΠΟΑ).
11.2. Προ της υλοποίησης έργων διαχείρισης αποβλήτων που περιλαµβάνουν
κατασκευαστικές
εργασίες
(εκσκαφές,
επεκτάσεις
υφιστάµενων
υποδοµών/κατασκευών κλπ), θα πρέπει να ζητείται η γνώµη των αρµοδίων
Υπηρεσιών ή Οργάνων του ΥΠΠΟΑ. Προς τούτο οι Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων, ή οι τεχνικές µελέτες
τους σε περίπτωση που δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότησή τους, θα
πρέπει να υποβάλλονται προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Επιπλέον
κατά την υλοποίηση των εν λόγω έργων, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και
περιορισµοί που τυχόν τεθούν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ή Όργανα του
ΥΠΠΟΑ.
12. Για την προστασία του τοπίου, να τηρούνται τα ακολούθα:
12.1. Κατά το σχεδιασµό των έργων επεξεργασίας βιοαποβλήτων που προκύπτουν
από τη µηχανική επεξεργασία σύµµεικτων ΑΣΑ, να λαµβάνονται υπόψη τα
προβλεπόµενα από την ΚΥΑ 56366/4351/2014 όπως εκάστοτε ισχύει,
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προκειµένου τα παραγόµενα υλικά να πληρούν τις προδιαγραφές χρήσης τους
για αποκατάσταση εδάφους σε ανενεργά και προς αποκατάσταση ορυχεία,
λατοµεία και µεταλλεία, για αποκατάσταση ΧΑ∆Α, και ως υλικό προς διαµόρφωση
αναγλύφου.
12.2. Να ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι νέες χωροθετήσεις έργων διαχείρισης
αποβλήτων, µε την κατά προτίµηση χωροθέτησή τους σε γήπεδα ήδη
περιβαλλοντικώς αδειοδοτηµένων έργων του είδους.
13. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας θα
πρέπει να εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
13.1. Στο πλαίσιο του σχεδιασµού, της υλοποίησης και λειτουργίας των έργων
διαχείρισης αποβλήτων, να εκπονηθούν προγράµµατα για την πρόληψη και τη
διαχείριση ατυχηµατικών καταστάσεων.
13.2. Η χωροθέτηση και ο σχεδιασµός των έργων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και η
οργάνωση του συστήµατος µεταφοράς των αποβλήτων προς τα ως άνω έργα, θα
πρέπει να εξασφαλίζουν την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στο
ανθρωπογενές περιβάλλον (πχ ηχορρύπανση, οσµές, εκποµπές, οπτική όχληση).
14. Για την επίτευξη των στόχων του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας για την πρόληψη παραγωγής και
τη µείωση διάθεσης αποβλήτων καθώς και την προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση,
ανακύκλωση και ανάκτηση αποβλήτων:
14.1. Να δοθεί έµφαση στην προώθηση προγραµµάτων µείωσης της παραγωγής
αποβλήτων.
14.2. Να αναληφθούν δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την
πρόληψη παραγωγής αποβλήτων.
14.3. Να δοθεί έµφαση στη χωριστή συλλογή ρευµάτων ανακυκλώσιµων αποβλήτων,
συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας δικτύου Πράσινων Σηµείων. Η χωριστή
συλλογή θα πρέπει να καθιερωθεί τουλάχιστον για τα ακόλουθα τέσσερα (4)
ρεύµατα : χαρτί, γυαλί, µέταλλα και πλαστικά. Σε περιπτώσεις που επιλέγεται η
χωριστή συλλογή για λιγότερα των τεσσάρων (4) ρευµάτων, η σκοπιµότητα της
επιλογής θα πρέπει να τεκµηριώνεται από άποψη περιβαλλοντική, τεχνική και
οικονοµική.
14.4. Να ενισχυθεί η χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών σε τέσσερα (4)
ρεύµατα για όλους τους «µεγάλους» παραγωγούς, όπως: νοσοκοµεία,
στρατόπεδα, ΟΚΩ, χώροι συνάθροισης κοινού (στάδια, θέατρα, πλατείες κλπ),
συγκοινωνιακές υποδοµές (αεροδρόµια, λιµάνια, σιδηροδροµικοί σταθµοί και
σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων κλπ.), σχολεία, πανεπιστήµια, ΟΤΑ,
Υπουργεία, ∆ΕΚΟ, ξενοδοχεία, χώροι µαζικής εστίασης, µονάδες catering και
µεταποίησης τροφίµων.
14.5. Να δοθεί έµφαση στις δράσεις για διαλογή στην πηγή (∆σΠ) των οργανικών
αποβλήτων, καθώς και στην αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων.
14.6. Να ληφθεί µέριµνα για την επίτευξη των εξειδικευµένων για την Περιφέρεια
στόχων και στις κατηγορίες αποβλήτων πέραν των ΑΣΑ (µεταχειρισµένα
ελαστικά, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ κλπ).
15. Για τη µεγιστοποίηση της εκτροπής του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος από την τελική
διάθεση σε ΧΥΤ, κατά το σχεδιασµό των έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης
σύµµεικτων αποβλήτων να επιδιώκεται όπου είναι τεχνικοοικονοµικώς δυνατή η
επεξεργασία και αξιοποίηση του ρεύµατος των οργανικών υπολειµµάτων που
προκύπτει από τις µονάδες διαχείρισης των σύµµεικτων αποβλήτων.
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16. Για την ελαχιστοποίηση της απαίτησης ενέργειας και την αύξηση της χρήσης ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές:
16.1. Να οργανωθεί ένα ορθολογικό σύστηµα συλλογής – µεταφοράς αποβλήτων µε
στόχο τη µείωση των δροµολογίων µεταφοράς και την εξοικονόµηση ενέργειας.
16.2. Να επιδιωχθεί η εκµετάλλευση του παραγόµενου βιοαερίου από τα αντίστοιχα
έργα διαχείρισης αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας.
16.3. Να επιδιωχθεί η µέγιστη οικονοµοτεχνικώς δυνατή προετοιµασία για
επαναχρησιµοποίηση,
ανακύκλωση
και
ανάκτηση
των
αποβλήτων,
συµβάλλοντας στην κατεύθυνση της εξοικονόµησης συµβατικής ενέργειας αλλά
και φυσικών πόρων.
17. Κατά τη χωροθέτηση και σχεδιασµό των έργων διαχείρισης αποβλήτων να
λαµβάνονται υπόψη τα Τοµεακά Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης (π.χ. Βιοµηχανίας, Τουρισµού), προς αποφυγή σύγκρουσης µε
άλλου είδους προβλεπόµενες χρήσεις, και την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων των έργων διαχείρισης αποβλήτων σε αυτές.
18. ∆εν επιτρέπεται η υλοποίηση έργων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων που δεν είναι
σε συµφωνία µε τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων.
19. Οι όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του
περιβάλλοντος που προτείνονται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων που εγκρίνεται µε την παρούσα Απόφαση, ισχύουν εφόσον εξειδικεύουν
ή αναλύουν όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις αυτής και δεν έρχονται σε αντίθεση
µε τα παραπάνω.
∆.
Σύστηµα
παρακολούθησης
των
σηµαντικών
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρµογή του Σχεδίου
1. Η Αρχή Σχεδιασµού του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας και κάθε Υπηρεσία Περιβάλλοντος µε
αρµοδιότητα παρακολούθησης των διάφορων περιβαλλοντικών µέσων και
παραµέτρων στον τοµέα της, έχουν την ευθύνη παρακολούθησης των σηµαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΠΕΣ∆Α, προκειµένου µεταξύ
άλλων, να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις του και να
ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Η εν λόγω παρακολούθηση θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνει και ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των επιµέρους ρευµάτων
αποβλήτων που υφίστανται διαχείριση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, και εκτίµηση της
αποδοτικότητας των υποδοµών διαχείρισής τους, για την ανάδειξη τυχόν προβληµάτων
κατά την εφαρµογή του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας, τη διαρκή ενηµέρωση του µε τα
απαραίτητα δεδοµένα, και την αξιοποίηση αυτών για την αποτελεσµατικότερη
εφαρµογή του.
2. Όπου υπάρχουν υφιστάµενα µέτρα παρακολούθησης του περιβάλλοντος, δύνανται να
ενταχθούν στο σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας, προς αποφυγή διπλού
ελέγχου.
3. Η ως άνω παρακολούθηση θα πρέπει να περιλαµβάνει και τη σύνταξη, µε ευθύνη της
Αρχής Σχεδιασµού, ετησίων εκθέσεων, µε συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων
της παρακολούθησης, οι οποίες θα παρέχουν επαρκή πληροφόρηση για τη λήψη
διορθωτικών µέτρων εάν τέτοια κριθούν απαραίτητα. Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να
δηµοσιοποιούνται εντός του πρώτου εξαµήνου του εποµένου έτους, και το περιεχόµενό
τους θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
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3.1. Η ετήσια έκθεση θα πρέπει να επικεντρώνεται στην παρακολούθηση δεικτών που
συνδέονται µε τα έργα και δράσεις του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας, και αντιπροσωπεύουν
ενδεχόµενες περιβαλλοντικές µεταβολές, όπως οι προτεινόµενοι από τη ΣΜΠΕ.
3.2. Η ετήσια έκθεση θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και ποσοτικοποίηση των
περιβαλλοντικών µεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα του ΠΕΣ∆Α
Θεσσαλίας, σύγκριση µε τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό
πλαίσιο για το περιβάλλον, και συγκριτική αποτίµηση της προόδου επίτευξης των
στόχων του ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας, εν σχέσει µε τα προηγούµενα έτη εφαρµογής.
3.3. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σηµαντικών αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της
ΣΜΠΕ, είτε νέων υποχρεώσεων από το θεσµικό πλαίσιο προστασίας του
περιβάλλοντος, η εν λόγω έκθεση οφείλει να προτείνει κατάλληλα επανορθωτικά
µέτρα.
4. Οι αρµόδιες ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο
ελέγχουν την τήρηση των όρων, περιορισµών και κατευθύνσεων που τίθενται στην
παρούσα Απόφαση.
Ε.
Χρονικό διάστηµα ισχύος της απόφασης
Η παρούσα απόφαση ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της. Σε περίπτωση
τροποποίησης του Σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην
ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006.
ΣΤ. ∆ηµοσιοποίηση και άλλες διατάξεις
1. Η Αρχή Σχεδιασµού οφείλει να προβεί, εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της
παρούσας Απόφασης, σε δηµοσιοποίηση της για την ενηµέρωση του κοινού, µε
δηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες
περιφερειακής ή εθνικής εµβέλειας, και στη συνέχεια να αποστείλει στην ∆ΙΠΑ του
ΥΠΕΝ τα αποδεικτικά διενέργειας της ανωτέρω δηµοσιοποίησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006.
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2. Η εγκρινόµενη µε την παρούσα Απόφαση ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
Απόφασης.
3. Το ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας όπως θα εγκριθεί, πρέπει να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε
τους όρους, περιορισµούς και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης, ενώ στην
απόφαση έγκρισης του ΠΕΣ∆Α θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η παρούσα Απόφαση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ∆ΙΠΑ (συν/να: 1 φάκελος ΣΜΠΕ)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τµήµα Β’
4. Α. Αντωνιάδης
5. Β. Πάτση
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
α) Γραφείο Υπουργού
Μεσογείων 119, Αθήνα
β) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Αµαλιάδος 17, Αθήνα
γ) Γραφείο Γεν. Γραµµατέως ΥΠΕΝ
Μεσογείων 119, Αθήνα
δ) Γραφείο Γεν. ∆/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Αµαλιάδος 17, Αθήνα
ε) ∆/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
Τµήµα ∆ιαχείρισης Αστικών, Βιοµηχανικών και Συναφών Αποβλήτων
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
2. Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα
β)

∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα

3. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
α) Γραφείο Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
γ) Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Συµπράξεων ∆ηµοσίου - Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ)
ος
Καραγεώργη Σερβίας 8, Πλατεία Συντάγµατος, 2 Όροφος
101 80 Αθήνα
4. Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ∆ήµων και
Κοινοτήτων Ν. Λάρισας
Καλλιάρχου 17, 412 21 Λάρισα
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5. Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας
∆ηµητριάδος 174, 382 21 Βόλος
6. ΕΠΤΑ ΑΕ (µελετητές)
Ηνιόχου 16, 152 38 Χαλάνδρι Αττικής

