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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Σύμβαση 24-09-2012 

 Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής 08-10-2012 

 Έναρξη έργου    17-10-2012. 

Παραλαβή  1ου Παραδοτέου του έργου 

(Μεθοδολογία εκπόνησης) 17-01-2013 

  Παραλαβή 2ου Παραδοτέου (Υφιστάμενη 
κατάσταση) 25-06-2013 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Προσωρινή Παραλαβή 3ου  Παραδοτέου  
“Πολιτικές και νομοθετικό πλαίσιο που θα 
εξυπηρετήσει το νέο ΕΣΔΑ και καθορισμός 
στόχων” 15-11-2013  (Για διαβούλευση). 

 Υποβολή 4ου Παραδοτέου “Σχέδια Διαχείρισης 
Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου, με χρονικό 
ορίζοντα ολοκλήρωσης και άμεσους – 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους”, 20- 01- 2014 και ανάρτηση για 
διαβούλευση. 



Υπόλοιπα Παραδοτέα 

 Τέλος Φεβρουαρίου θα παραληφθούν οριστικά 
το 3ο και το 4ο Παραδοτέο.  

Μέχρι τέλους Αυγούστου θα πρέπει να 
παραληφθούν τα υπόλοιπα παραδοτέα του 
έργου που είναι: 

 5ο  Παραδοτέο: Σχέδια δράσης και 
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης 

 6ο Παραδοτέο: Γεωχωρικά δεδομένα, χάρτες 
και βάσεις δεδομένων 



Υπόλοιπα Παραδοτέα 

 7ο Παραδοτέο: Οικονομικοί πόροι υλοποίησης 
κάθε σχεδίου διαχείρισης. 

8ο Παραδοτέο: Οφέλη από την εφαρμογή του 
ΕΣΔΑ. 

9ο Παραδοτέο: Κείμενο σχεδίου νομοθετικής 
ρύθμισης ΕΣΔΑ. 

 



3ο Παραδοτέο: Πολιτικές και νομοθετικό 
πλαίσιο που θα εξυπηρετήσει το νέο ΕΣΔΑ 

και καθορισμός στόχων 

 Ν. 4042/2012 (ενσωμάτωση της οδηγίας πλαίσιο για 
τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ). 

 Απόφαση της Επιτροπής 2011/753/ΕΕ περί θεσπίσεως 
κανόνων και μεθόδων για τον έλεγχο συμμόρφωσης 
προς τους στόχους του άρθρου 11 της 2008/98.   

 Ν. 2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 



Νομοθετικό πλαίσιο που θα 
εξυπηρετήσει το νέο ΕΣΔΑ 

 
 Θα καταργήσει και θα αντικαταστήσει τον ΕΣΔΑ  για 

τα μη επικίνδυνα απόβλητα του 2003. 

 Θα βοηθήσει στην εκπόνηση ΕΕΣΔΕΑ  

 Θα παρέχει  τη δυνατότητα εκπόνησης και άλλων 
ΕΕΣΔΑ   

 Θα δώσει τη δυνατότητα  να αναθεωρηθούν όλα τα 
ΠΕΣΔΑ της Χώρας με ξεκάθαρες πολιτικές, 
συγκεκριμένους στόχους και δίκτυα για όλα τα 
απόβλητα της Περιφέρειας.  



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
 Υψηλή προστασία του περιβάλλοντος και της 

ανθρώπινης υγείας. 

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για όλα τα 
ρεύματα αποβλήτων. 

 Σχεδιασμός μέσω εθνικού προγράμματος 
πρόληψης για ΑΣΑ, χαρτί, βιοαπόβλητα, ΑΗΗΕ & 
ΑΕΚΚ. 

Κατά προτεραιότητα προώθηση της 
ανακύκλωσης. 

 Ενίσχυση της εφαρμογής της διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού. 



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
 Επιδίωξη της αυτάρκειας της χώρας σε 

υποδομές ανάκτησης και διάθεσης των 
αποβλήτων. 

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών. 

Ορθολογικές και διαφανείς υπηρεσίες προς 
τους πολίτες και τους παραγωγούς αποβλήτων. 

 Συμβατότητα των σχεδιασμών διαχείρισης 
αποβλήτων με το εθνικό χωροταξικό πλαίσιο.   

 Ειδική αντιμετώπιση για απομακρυσμένες - 
ορεινές και νησιωτικές περιοχές. 

 



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των 
αποβλήτων - υποστήριξη περιβαλλοντικά 
φιλικών τεχνολογιών, της επιχειρηματικότητας 
και της καινοτομίας - μέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων 

 Επιλογή του 2ου Σεναρίου της Απόφασης της 
Επιτροπής 753 / 2011 περί θεσπίσεως κανόνων 
και μεθόδων για τον έλεγχο συμμόρφωσης προς 
τους στόχους του άρθρου 11 της 2008 / 98.  

 

 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
2014  
Πλήρης μετάβαση στους νέους φορείς διαχείρισης 

αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), ενισχύοντας τη θεσμική και 
τεχνική τους επάρκεια για τη διαχείριση των ΑΣΑ και 
κατ΄ επέκταση εφόσον το επιθυμούν και των μη 
επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στη 
γεωγραφική ενότητα της αρμοδιότητάς τους.  

2015 
Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των 

δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης των 
αποβλήτων - Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου 
δεδομένων αποβλήτων, προσβάσιμο από όλους τους 
αρμόδιους φορείς. 

 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Αναμόρφωση κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης 

και ελέγχου της διαχείρισης των αποβλήτων. 
Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα 

απόβλητα. 
Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) με 

γνώμονα  το νέο ΕΣΔΑ.  
Εξάλειψη ανεξέλεγκτης διάθεσης ΑΣΑ έως το 2015. 
2018 
Εξάλειψη ανεξέλεγκτης διάθεσης λοιπών αποβλήτων  

έως το 2018. 
  Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων 

αποβλήτων και αποκατάσταση των χώρων 
αποθήκευσής τους. 

 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
2020 
Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα 

του 2011, με φθίνουσα τάση. 
Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου σε υποδομές 

διαχείρισης αποβλήτων. 
Βέλτιστη αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου 

των αποβλήτων που δεν μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. 

Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής 
ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που διατίθενται 
για υγειονομική ταφή. 

.  

 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Πλήρης αξιοποίηση και σύνδεση υφιστάμενου 

σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης με τους 
τιθέμενους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης.  

Περιορισμός της διασυνοριακής μεταφοράς 
αποβλήτων.  

Σταδιακή εξάλειψη της παράνομης διακίνησης 
αποβλήτων εντός της χώρας. 

Απαγόρευση διάθεσης μη επεξεργασμένων 
αποβλήτων σε ΧΥΤ, όσον   αφορά στα απόβλητα του 
άρθρου 43 του Ν. 4042 / 2012 που υπόκεινται σε 
τέλος ταφής.  

Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων 
διάθεσης αποβλήτων 

 



ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΑΣΑ 
 Έναρξη εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης για τα ΑΣΑ το 

2014. 

 Μείωση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται σε 
υγειονομική ταφή στο 35% κ.β. από τα επίπεδα παραγωγής του 
1997 μέχρι το 2020. 

 Λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου ανάκτησης ΑΣΑ μέχρι το 
2020 

 Κάλυψη του συνόλου της χώρας με υποδομές ασφαλούς  
τελικής διάθεσης έως το τέλος του 2020. 

 Ολοκλήρωση του προγράμματος παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ 
και αποκατάστασή τους έως το τέλος του 2015 

 

 



ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Ιλύες Αστικού Τύπου 
 Ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε ΧΥΤΑ. 

 Ενεργειακή ανάκτηση 55%, Αξιοποίηση στη γεωργία 40% 
Υγειονομική ταφή 5% 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών για την 
αξιοποίηση της ιλύος επ’ ωφελεία της γεωργίας έως το 2020 

 

Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων 
 Εφαρμογή του ΕΣΔΕΑΥΜ 

 

 
 



ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Βιομηχανικά Απόβλητα 

 Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παραγόμενων  βιομηχανικών αποβλήτων και η ιχνηλασιμότητα 
τους.  

 Οι βιομηχανίες θα πρέπει να υλοποιούν συστηματική έρευνα 
αναβάθμισης των μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων τους. 

 

 Απόβλητα Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας, 
Εξυπηρέτησης Κοινού κλπ. 

 Υποχρεωτική χωριστή συλλογή για τα ανακυκλώσιμα υλικά. 

 Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού 
και λοιπών  

 

 



Πρόσθετες Ενέργειες 

 Εκπόνηση ΣΜΠΕ για το ΕΣΔΑ 

 Εκπόνηση ΣΜΠΕ για το ΕΕΣΔΕΑ 

 Εκπόνηση ΣΜΠΕ για το ΕΕΣΔΑΥΜ 

 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Συμμετοχή 
Φορέων 

 ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  1 

 ΦοΔΣΑ  2 

 ΣΣΕΔ  3 

 ΔΗΜΟΙ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  3 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  3 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  4 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  5 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  1 

 ΜΚΟ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ  7 

 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  3 

ΣΥΝΟΛΟ 32 

 

ΜΚΟ - 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ

23%

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ

3%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

16%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ

13%

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ

9%

ΔΗΜΟΙ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

9%

ΣΕΔ

9%

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

9%

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

3%

ΦοΔΣΑ

6%
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


