Παρέμβαση της Re-Battery AE στο 4ο Διεθνές
Συνέδριο ΕΕΔΣΑ: «Διαχείριση στερεών αποβλήτων
σε κρίση: Νέες προκλήσεις & προοπτικές»
18/12/2012
Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), με την
υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διοργάνωσε το 4ο Διεθνές
Συνέδριό της.
Το Συνέδριο, το οποίο αποτελεί τη συνέχεια των τριών επιτυχημένων προηγούμενων
διοργανώσεων, έλαβε χώρα στις 30 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου 2012, στα ιστορικά
κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο κέντρο της Αθήνας.
Το Συνέδριο εστίασε στις μεγάλες μεταβολές που συμβαίνουν στο πεδίο της
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, αλλά και στο σύνολο της
Ευρώπης των 27, κάτω από το οδηγητικό και κανονιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πολιτικής για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών πόρων. Οι
δυνατότητες επίτευξης συνεχώς απαιτητικότερων στόχων, καθώς και ο
μετασχηματισμός του σημερινού γραμμικού μοντέλου «παραγωγή - κατανάλωση απόρριψη - διάθεση» σε «κοινωνίες μηδενικών αποβλήτων», στο ειδικό γεωγραφικό
πλαίσιο της Ελλάδας, αλλά και των «νέων χωρών» της Ε.Ε., απετέλεσαν το κύριο
αντικείμενο της συζήτησης.
Οι ενότητες που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο ήταν οι ακόλουθες:
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Απόβλητα και βιώσιμη ανάπτυξη
Ανακύκλωση και ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από τα στερεά απόβλητα
Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων
Πρόληψη και μείωση παραγωγής αποβλήτων
Αξιοποίηση προϊόντων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
Ενεργειακή αξιοποίηση στερεών αποβλήτων
Διαχείριση ιλύων
Ασφαλής τελική διάθεση υπολειμματικών αποβλήτων
Τεχνολογίες επεξεργασίας ΣΑ
Πρότυπα λειτουργίας και περιγραφή ολοκληρωμένων συστημάτων ΔΣΑ
Αποκατάσταση ‐ εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών από ανεξέλεγκτη διάθεση
ΣΑ
Νοσοκομειακά, βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα
Διαχείριση αγροτικών αποβλήτων
Πολιτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων και θεσμικό πλαίσιο
Οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξιολόγηση μεθόδων διαχείρισης/
επεξεργασίας και προϊόντων
Κόστος ΔΣΑ, συστήματα χρέωσης και χρηματοδοτικά εργαλεία
ΣΔΙΤ - Συμβάσεις παραχώρησης
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
Φορείς Διαχείρισης και Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα στη Διαχείριση
Αποβλήτων

•

Παρουσίαση εμπειριών και παραδειγμάτων από πιλοτικές και πλήρους
κλίμακας εγκαταστάσεις επεξεργασίας/ αξιοποίησης αποβλήτων

Στο πλαίσιο Ειδικής Συνεδρίας που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Στερεών Αποβλήτων ISWA (International Solid Waste Association) και
την SeSWA (Serbian Association of Waste Management) με θέμα «Opportunities and
barriers of Recycling in Balkan Countries» την 30η Νοεμβρίου 2012. Η κα Άννα
Κάντζα, Γεωλόγος, Υπεύθυνη Δικτύου της Re-Battery A.E. που αποτελεί το ΝΕΟ
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης στον χώρο των συσσωρευτών, παρουσίασε τα
βασικά στοιχεία της διοικητικής και λειτουργικής της υποδομής καθώς και στοιχεία
που αποτυπώνουν την εξέλιξη της στους πρώτους μήνες της «ζωής» της. Έθεσε τα
προβλήματα του χώρου, παρουσίασε τα μελλοντικά της σχέδια και εισηγήθηκε
τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.
Η πρόταση της Re- Battery A.E. για την θεσμοθέτηση των διαδικασιών
κατάρτισης των Μητρώων των Υπόχρεων και των Σημείων Συλλογής αποτέλεσε
αντικείμενο που έτυχε θερμής αποδοχής και συζητήθηκε με ενδιαφέρον από τους
σύνεδρους.

