Επίκαιρη Ερώτηση του Ανηψητάκη για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων, των Υγειονομικών αποβλ
Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2017 20:24

Παρότι στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ευρύτατη συναίνεση για την
αποφυγή της καύσης και παρότι το θέμα απασχολεί την επικαιρότητα με διάφορες
ευκαιρίες η καθημερινή εικόνα διαχείρισης δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Έτσι ενώ π.χ. η
Κρήτη συμμετέχει σε διάφορα σχετικά προγράμματα, όπως πρόσφατα για το ζήτημα της
εποχικότητας των απορριμμάτων στις τουριστικές περιοχές, οι στόχοι της ανακύκλωσης
στο νησί φαίνεται πως συνεχώς απομακρύνονται χρονικά.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:

Για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων στην Κρήτη. Ειδικότερα ενδιαφέρουν τα εξής:
1. η προώθηση της Πρόληψης γενικότερα,
2. το θέμα της προώθησης του καφέ κάδου για την Διαλογή στην Πηγή των οργανικών
υλικών, που θα κάνει την διαφορά στην ανακύκλωση – κομποστοποίηση στην Κρήτη και θα
δρομολογηθεί η επίτευξη των σχετικών εθνικών στόχων,
3. η προώθηση των Πράσινων Σημείων και
4. η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης που δημιουργεί πολλές νέες θέσεις εργασίας.
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Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω ειδικότερα θέματα:

1. Για το ζήτημα της διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων (νοσοκομειακών, ψόφιων
ζώων, απόβλητα σφαγείων) για το οποίο δεν υπήρχε πρόβλεψη στον ΠΕΣΔΑΚ παρακαλούμε
να μας ενημερώσετε αν υπάρχει σχεδιασμός για την αντιμετώπιση τους εντός Κρήτης με
περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος;
2. Έλεγχος αδειοδοτημένων μονάδων: προτίθεστε να επιβάλλετε την τακτική
δημοσιοποίηση των ποσοτήτων (εισερχόμενα και εξερχόμενα) των αποβλήτων που
υπόκεινται σε επεξεργασία. Έτσι θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της εύρυθμης
λειτουργίας του συστήματος, με δυνατότητα άμεσης διορθωτικής παρέμβασης όπου και
όταν εμφανίζεται κάποια αστοχία.
3. Συσκευασίες αγροχημικών: Είναι τοξικά και δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα
υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Τι μέτρα σχεδιάζετε για τη συγκροτημένη ανάκτηση
συσκευασιών αγροχημικών και τη διαχείριση τους;
4. Για το ζήτημα του δραστικού περιορισμού της πλαστικής σακούλας όπου είμαστε
αρνητικοί πρωταθλητές στην ΕΕ η Περιφέρεια Κρήτης σχεδιάζει κάποια μέτρα;

Η Ερώτηση προβλέπεται να απαντηθεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:45
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