
Μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη πολιτική
για τη Διαχείριση Αποβλήτων

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτε-
λεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό ζήτημα, καθώς η συνεχής αύξηση 
της παραγωγής και της επικινδυνότητάς τους 
συνιστούν ένα από τα πλέον οξυμένα προ-
βλήματα σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές 
επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια μιας Ευρωπαϊκής 
Κοινωνίας της Ανακύκλωσης με υψηλό 
επίπεδο αποδοτικότητας και αξιοποίησης φυ-
σικών πόρων έχει ενσωματωθεί στην ευρω-
παϊκή νομοθεσία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα 
Απόβλητα (2008/98/ΕΚ), η οποία εστιάζει στη 
«συνολική ρύθμιση», χωρίς διακρίσεις μεταξύ 
στερεών και υγρών αποβλήτων, αλλά με ενσω-
μάτωση ειδικών ρυθμίσεων για τα επικίνδυνα 
απόβλητα. Η Οδηγία Πλαίσιο αποσκοπεί στην 
ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης 
και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, υι-
οθετώντας την αντίστοιχη ιεράρχηση προτε-
ραιοτήτων διαχείρισης, καθώς και στην απλο-
ποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη 
διαχείριση των αποβλήτων. Θεσπίζει μέτρα για 
τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της πα-
ραγωγής και της διαχείρισης των αποβλήτων, 
τον περιορισμό του συνολικού αντίκτυπου της 
χρήσης πόρων και τη βελτίωση της αποτελε-
σματικότητάς της, καθώς και την προώθηση 
εναλλακτικών δυνατοτήτων που παράγουν το 
βέλτιστο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, συμ-
βάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, παράγονται περίπου 
30 εκ. τόνοι απόβλητων, εκ των οποίων 5,5 
εκ. είναι οικιακά απόβλητα, 5 εκ. είναι από-
βλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, 19 εκ. 
είναι βιομηχανικά απόβλητα και 230 χιλ. είναι 
επικίνδυνα απόβλητα. Αν προστεθούν στις πα-

ραπάνω ποσότητες και οι χιλιάδες τόνοι γεωρ-
γικών αποβλήτων, είναι φανερό ότι η διαχείρι-
ση των αποβλήτων αποτελεί θέμα αιχμής για 
την περιβαλλοντική πολιτική.

Η Ελλάδα, ως κράτος – μέλος της Ε.Ε. βρίσκεται 
σε συνεχή διαδικασία και προσπάθεια ενσωμά-
τωσης του Κοινοτικού Δικαίου, διαμορφώνο-
ντας ένα νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει όλα 
τα είδη αποβλήτων, επικίνδυνα και μη επικίν-
δυνα, όπως αστικά, βιομηχανικά, ρεύματα που 
υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, ιατρικά 
κ.ά. Επίσης, στο εθνικό δίκαιο καλύπτονται με 
τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές όλοι οι 
τρόποι διαχείρισης, από την συλλογή και μετα-
φορά, την μεταφόρτωση, την επεξεργασία, την 
αξιοποίηση και, τέλος, την ασφαλή διάθεσή 
τους μέσω της υγειονομικής ταφής. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής έχει προσδιορίσει 
τις εθνικές επιλογές για την ολοκληρωμένη 
και ορθολογική διαχείριση των αποβλή-
των, οι οποίες αποτυπώνονται στους δύο 
Εθνικούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης – Επικίνδυ-
νων και Μη Επικίνδυνων – Αποβλήτων και υλο-
ποιούνται σε συνεργασία με τα συναρμόδια 
Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
και τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.

Με καθορισμό των στρατηγικών κατευθύνσε-
ων, ιεράρχηση στόχων και προτεραιοτήτων, 
αλλά και με την προώθηση των απαιτούμενων 
έργων και παρεμβάσεων, εφαρμόζεται μια 
σύγχρονη πολιτική διαχείρισης αποβλήτων, 
προστατεύοντας το περιβάλλον και τη δημό-
σια υγεία. 

Αυτή είναι η βάση για μια νέα βιώσιμη αναπτυ-
ξιακή πολιτική που έχει επίκεντρο τον Άνθρω-
πο και το Περιβάλλον.
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Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει
την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων 
βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας

Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί
       υποδομές διαχείρισης αποβλήτων

Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει
την αξιοποίηση των αποβλήτων

Σύμφωνα με τις ανάγκες συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά και στο πλαί-
σιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, το ΕΠΠΕΡΑΑ θέτει 
ως βασική προτεραιότητα την επίλυση των προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να 
αποτρέπεται η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδροφορέων.

Στο ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν προβλεφθεί και διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για:

Το έως πρόσφατα ακολουθούμενο πρότυπο αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, η αλλαγή των 
καταναλωτικών συνηθειών των τελευταίων χρόνων και η αύξηση του μαζικού τουρισμού, είχαν ως άμεση 
συνέπεια την αύξηση των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και τη διαφοροποίηση της σύνθεσής τους. 

Κάθε Έλληνας παράγει κατά μέσο όρο 1,3 κιλά απόβλητα την ημέρα, ενώ κάθε νοικοκυριό 3 κιλά ή περί-
που 1 τόνο απόβλητα ετησίως. Ως το 2020 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
υπολογίζει ότι θα παράγουμε κατά 45% περισσότερα απόβλητα από όσα το 1995.

Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013

Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων

n	Κατασκευή και αναβάθμιση Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμ-
μάτων (ΣΜΑ) και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων.

Ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

n	Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, τη βελτιστοποί-
ηση της συλλογής, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, τη χρήση μεθόδων 
επεξεργασίας, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή την ενεργειακή τους αξιοποίηση και τη διά-
θεση του τελικού υπολείμματος σε σύγχρονους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Οριζόντιες Μελέτες Διαχείρισης Αποβλήτων

n	Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων

n	Προκαταρκτικές Μελέτες Σκοπιμότητας, Βιωσιμότητας, Κόστους-Ωφέλειας για την κατασκευή:

P 2 νέων μονάδων αποτέφρωσης ιατρικών αποβλήτων
P 1 μονάδας αδρανοποίησης τέφρας Βασική προτεραιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η διασφάλιση 

της ποιότητας των εδαφικών πόρων και των υπόγειων 
υδροφορέων από τη ρύπανση που προκαλείται λόγω της 
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, καθώς και η απορ-
ρύπανση βιομηχανικών χώρων και εδαφών από παρελ-
θούσα βιομηχανική χρήση, μειώνοντας σημαντικά και 
την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών στις αντίστοιχες 
περιοχές.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί σημαντικά έργα αποκατάστα-
σης του περιβάλλοντος και προστασίας της δημόσιας 
υγείας που προγραμματίζονται ή πραγματοποιούνται και 
αφορούν στη σταδιακή και ομαλή αποκατάσταση περι-
βαλλοντικά υποβαθμισμένων χώρων. Το ΕΠΠΕΡΑΑ έχει 
δεσμεύσει τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση 
των έργων αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Η οριστική εξάλειψη της 
ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων και η αποκατά-
σταση των ΧΑΔΑ είναι απαραίτητη τόσο για λόγους δημό-
σιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και 
συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

Επίσης, ένα από τα σημαντικότερα έργα που χρηματο-
δοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι και η αποκατάσταση 
του μεταλλείου και των χώρων του εργοστασίου των 
Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) στο 
Ζιδάνι Κοζάνης. 

Λόγω της διεθνούς απαγόρευσης της χρήσης αμιάντου, 
το Μάρτιο του 2000 σταμάτησαν οριστικά οι εργασίες 
στη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξόρυξης και επεξεργασί-
ας αμιάντου της Ευρώπης που λειτουργούσε στο Ζιδάνι 
του Νομού Κοζάνης, με απόρροια σημαντικά περιβαλ-
λοντικά προβλήματα. Η επικινδυνότητα του αμιάντου, 
κυρίως των αιρούμενων ινών, καθιστά άμεση και επιτα-
κτική την ανάγκη αποκατάστασης των χώρων εξόρυξης 
και απόθεσης, καθώς και των χώρων του εργοστασίου. 
Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο από το γεγονός ότι τα 
υλικά αυτά βρίσκονται πολύ κοντά στις όχθες της τεχνη-
τής λίμνης του Πολυφύτου, την οποία τροφοδοτεί ο Αλι-
άκμονας, ο μεγαλύτερος ελληνικός ποταμός και, ίσως, ο 
σημαντικότερος για την εθνική οικονομία.

Το έργο αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο ειδικό έργο πε-
ριβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων 
στην Ελλάδα και με την ολοκλήρωσή του διασφαλίζεται 
η υγεία των περιοίκων από τις καρκινογενείς παθήσεις 
των αιωρούμενων ινών του αμιάντου, αλλά και η προστα-
σία του υδάτινου δυναμικού της λίμνης Πολυφύτου και 
του ποταμού Αλιάκμονα από πιθανές επιδράσεις της ρυ-
πασμένης περιοχής του εργοστασίου των πρώην ΜΑΒΕ. 
Η έκταση της ΜΑΒΕ μετά την αποκατάσταση - εξυγίανση 
θα χαρακτηρίζεται ως δασική έκταση για δημόσια χρήση.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ στηρίζει την προστασία
και απορρύπανση των εδαφών

Με την ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις 
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, παράγονται σημαντικά και πολλαπλά οφέλη:

P Διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

P Εξοικονομούνται φυσικοί πόροι (νερό, πρώτες ύλες, ενέργεια, έδαφος).

P Επιτυγχάνεται μείωση των αερίων εκπομπών που οδηγεί στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου 
και συνακόλουθα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» - ΕΠΠΕΡΑΑ, με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
και επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, 
χρηματοδοτεί έργα και παρεμβάσεις στη βάση μιας ολοκλη-
ρωμένης Στρατηγικής.

Η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσε-
ων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η 
ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που δημιουργεί η παγκόσμια κλιματική αλ-
λαγή και η υιοθέτηση ενός νέου διατηρήσιμου αναπτυξιακού 
μοντέλου, συνιστούν τους κύριους άξονες της Στρατηγικής 
του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Θεμελιώδης προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής που 
υπηρετεί το ΕΠΠΕΡΑΑ για την περίοδο 2007-2013, αλλά και 
κορμός του πυλώνα που αφορά στην αειφόρο διαχείριση και 
την προστασία του φυσικού κεφαλαίου, είναι η προστασία των 
εδαφών και η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων αποτε-
λείται από τη συλλογή, τη μεταφορά, την αξιοποίηση και τη 
διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτεί-
ας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώ-
ρων απόρριψης. Περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων 
για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, τη διαλογή 
στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, 
την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την αύξηση 
της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση 

μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση 
ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και τη διάθεση του 
τελικού υπολείμματος σε σύγχρονους Χώρους Υγειονομικής 
Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Ο Άξονας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Δια-
χείριση Στερεών Αποβλήτων» του ΕΠΠΕΡΑΑ, έχει ως βασι-
κούς στόχους:

n	τη συμβολή στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε 
υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με 
τα απαιτούμενα έργα των εγκεκριμένων Περιφερειακών 
Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), 

n	τη συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την 
ανακύκλωση και την  εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλά-
σματος των αστικών στερεών αποβλήτων από την ταφή,

n	την προστασία της δημόσιας υγείας και δράσεις αποτροπής 
του φαινομένου της ερημοποίησης και της υποβάθμισης της 
ποιότητας των εδαφών και των υπόγειων υδροφορέων.

Με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 400 εκ. ευρώ χρη-
ματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, σημαντικές 
παρεμβάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη υποδομών για τη 
διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και την απορρύπανση και 
αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών, συμβάλλοντας ουσια-
στικά στην προστασία των φυσικών πόρων και την αναβάθμι-
ση της ποιότητας ζωής των πολιτών.


