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 Η Ελλάδα πρέπει να περάσει με σχέδιο σε σύγχρονες και 
αποτελεσματικές πρακτικές ολοκληρωμενης ΔΣΑ 

 Ολοκληρωμένη ΔΣΑ (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας): κοινωνικό, τεχνικό 
και διαχειριστικό στοίχημα  

 Πρόκληση η δημιουργία κυκλικής οικονομίας:  από τα 
απόβλητα παράγονται δευτερογενείς πρώτες ύλες & 
προϊόντα   

 

 Οι παραπάνω στόχοι καλύπτονται από τον σχεδιασμό, 
έχει γίνει επιμελής και συστηματική προσέγγιση 
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 Ιδιαίτερη επικέντρωση σε ορισμένες παραδειγματικές 
δράσεις (καλές πρακτικές), όπως π.χ. 

Απόβλητα κουζίνας 

Εντυπο χαρτί στο δημόσιο 

Πλαστική σακούλα 
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 Οι στόχοι πρέπει να αξιοποιούν τα δεδομένα της 

ελληνικής οικονομίας: πχ για τα μέταλλα μπορεί να 

τεθεί υψηλότερος στόχος ανακύκλωσης 

 

 Η ανακύκλωση κάθε υλικού πρέπει να είναι οικονομικά 

αυτόνομη 

 

 Ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών ανάκτησης των 

υλικών για προώθηση της ανακύκλωσης (καλύτερος 

διαχωρισμός, υψηλότερη καθαρότητα κ.λπ.) 
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 Εξορθολογισμός και συστηματικός έλεγχος της λειτουργίας 
των ΣΕΔ. Βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάκτησης και 
συλλογής υλικών προς ανακύκλωση 

 

 Επαναξιολόγηση του πλαισίου και των διαδικασιών για τα 
ΑΕΚΚ (π.χ. περίσσεια σκυροδέματος, χώματα εκσκαφών: 
αξιοποίηση στην παραγωγική διαδικασία) 

 

 Ανάγκη επέκταση της ανακύκλωσης (π.χ. ΣΕΔ για έντυπο 
χαρτί, ανταλλακτικά αυτοκινήτων κ.λπ.) 

 

 Σχέδιο πράσινων προμηθειών με ποσοτικοποιημένους 
στόχους, ρεαλιστικούς (τεχνικά και οικονομικά)  
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 Ανάγκη για ορισμό υποπροϊόντων & αποχαρακτηρισμό 
αποβλήτων (λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του 
REACH), ώστε να υπάρχει σαφές πλαίσιο  
 

 Θετικό βήμα η ΚΥΑ για CLO και δευτερογενή καύσιμα  
 

 Βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
τσιμεντοβιομηχανίας για αξιοποίηση δευτερογενών 
προϊόντων (πρώτων υλών και καυσίμων) από τα 
απόβλητα (π.χ. υπολείμματα ΚΔΑΥ, RDF, ιλύες αστικών 
ΕΕΛ μετά από ξήρανση, ΖΥΠ μετά από θερμική 
αδρανοποίηση) 
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 Ανάγκη για εξειδίκευση της κατεύθυνσης για 

αξιοποίηση ΧΥΤ ανά Περιφέρεια με δημιουργία 

κυττάρου βιομηχανικών μη επικίνδυνων αποβλήτων 

 

 Ανάγκη διαμόρφωσης κατευθυντηρίου πλαισίου για 

αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων σε άλλες 

παραγωγικές δραστηριότητες (βιομηχανική συμβίωση) 

 

 Ανάγκη ενεργού συμμετοχής της πολιτείας για τη 

χωροθέτηση ΧΥΤΥΒΕΑ  
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 Επανεξέταση και αξιολόγηση του συστήματος 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης:  

 

Απλούστευση – τυποποίηση διαδικασιών για 
εγκαταστάσεις ανάκτησης - διαλογής  

 

Ονοματολογία των δραστηριοτήτων με βάση τους 
κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ  

 

 Σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές για συλλογή και 
μεταφορά αποβλήτων  
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 Ανάγκη σχεδίου συγκρότησης των ΦοΔΣΑ 

 

 Ανάγκη για συστηματική αναφορά των ποσοτήτων 
παραγωγής & διαχείρισης αποβλήτων: βάση για λήψη 
αποφάσεων σε διοικητικό & επιχειρηματικό επίπεδο 

 

 Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων 

 

 Μέτρα αντιμετώπισης παράνομης διαχείρισης 
αποβλήτων (waste crime)  
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 Αναγκαίο εθνικό σχέδιο – κοινωνική συμφωνία για 
ολοκληρωμένη ΔΣΑ 

 

 Ανάγκη συστηματικής και τεκμηριωμένης ενημέρωσης 
της κοινωνίας 

 Απαραίτητητη η διαρκής επιμόρφωση των υπευθύνων 
και η ανταλλαγή  τεχνογνωσίας & εμπειριών 

 

 Συστηματική παρακολούθηση– αξιολόγηση – 
προσαρμογή της εφαρμογής ΕΣΔΑ 

  Εθνικό Συμβούλιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
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