


«ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

• Η 13η Πανελλήνια Σύνοδος, διεξάγεται σε μια 
κρίσιμη συγκυρία για την πορεία των ΦoΔΣΑ, 
αλλά και της διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων γενικότερα. Ένα χρόνο πριν τη 
λήξη της προθεσμίας εφαρμογής και επίτευξης 
των στόχων του ΕΣΔΑ και των ΠΕΣΔΑ και ενώ 
η συζήτηση έχει μετατοπισθεί στον τρόπο 
μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία, ο 
απολογισμός δεν είναι θετικός



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

• Παρά τις όποιες επιμέρους προσπάθειες 
κυρίως μέσω έργων ΣΔΙΤ, τα αποτελέσματα 
είναι εξαιρετικά φτωχά σε σχέση με τους 
δείκτες του σχεδιασμού, σε όλους τους τομείς 
(ανακύκλωση, βιοαπόβλητα, εκτροπή από την 
υγειονομική ταφή, κλπ). Ολόκληρες περιοχές 
της χώρας βρίσκονται κυριολεκτικά στο ναδίρ 
αναφορικά με την διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων. 



ΕΣΔΑ - ΣΤΟΧΟΙ 2020

• Ανακυκλώσιμα υλικά 65% κ.β προετοιμασία 
για επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση με 
προδιαλογή τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλα, 
πλαστικό και γυαλί 

• Βιοαποδομήσιμα 40% του συνολικού βάρους 
σε χωριστή διαλογή



ΝΕΟ ΕΣΔΑ – ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι νέοι στόχοι ανακύκλωσης αστικών 
αποβλήτων
• Μέχρι το 2025 να φτάσει το  55%
• Μέχρι το 2030 να φτάσει το  60%
• Μέχρι το 2035 να φτάσει το  65%
• Επίσης, το 65% των υλικών συσκευασίας θα 

πρέπει να ανακυκλωθεί έως το 2025 και το 
70% μέχρι το 2030



ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

• Κανονισμός τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ (ΚΥΑ 
ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930, ΦΕΚ 1277/15.04.2019 
- Έναρξη Ιούνιος 2019)

• Περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση 
δράσεων κυκλικής οικονομίας (άρθρο 55 του Ν. 
4609/03.05.2019 - Έναρξη 01/01/2020)

• Προσδιορισμός διοικητικών κυρώσεων σε 
παραβάτες Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ, 
ΦΕΚ 2218/08.06.2019 – Έναρξη από την 
δημοσίευση)





ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ; 

• Θεσμικό πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 
έργων

• Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

• Καθυστέρηση από την Διεύθυνση Κρατικών 
ενισχύσεων για Υπηρεσίες Γενικού 
Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)



ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ; 

• Καθυστέρηση στην έκδοση ΑΕΠΟ και λοιπών 
αδειών

• Ολοκλήρωση θεσμικού παλισίου 
προδιαγραφών & χρήσης compost

• Μη στελεχωμένοι ΦοΔΣΑ



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Γενική Γραμματεία Συντονισμού Αποβλήτων 
{Π.Δ 4 (ΦΕΚ 9/10.01.2014, τεύχος Α)} 

Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των Υπουργείων 

Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Οικονομίας 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως και όλων των αρμοδίων 

Υπηρεσιών και φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, στον 

τομέα της διαχείρισης των πάσης φύσεως 

αποβλήτων.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Η χρονική στιγμή διεξαγωγής της Συνόδου είναι 
κρίσιμη. Γίνεται εν μέσω μιας προεκλογικής περιόδου 
και αποτελεί πρόκληση για το Δίκτυο, η προσπάθεια 
ένταξης στην ατζέντα του προγραμματικού λόγου των 
πολιτικών δυνάμεων της χώρας, του ζητήματος της 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Γιατί υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη όχι μόνο σχεδιασμών, αλλά 
και αποτελεσμάτων. Υπάρχει ανάγκη εξεύρεσης 
λύσεων, ενταγμένων στην συνολική προοπτική 
ανάπτυξης της χώρας.





COMPOST



ΠΑΡΑΓΩΓΗ COMPOST

• Τα επόμενα χρόνια το σύνολο των έργων 
διαχείρισης απορριμμάτων μικρών ή 
μεγαλύτερων θα παράγει compost

• Το compost από προδιαλεγμένα οργανικά 
απορρίμματα θεωρείται ένα πολύ καλό υλικό για 
αγροτική χρήση  



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

• Τα ελληνικά γεωργικά εδάφη λόγω συνθηκών 
εδαφογένεσης και καλλιεργητικής διαχείρισης, 
όπως και γενικότερα τα εδάφη της 
Παραμεσογείου Ζώνης, εμφανίζουν περιορισμένη 
περιεκτικότητα οργανικής ύλης, η οποία κατά 
μέσο όρο κυμαίνεται μεταξύ 0,8 και 2,5%. 

• Η σκελετοποίηση των εδαφών, λόγω συνεχούς 
χρήσης συμβατικών λιπασμάτων, είναι ήδη 
εμφανής, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου κυριαρχεί 
η μονοκαλλιέργεια (βαμβάκι)



ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

• Μια βασική λίπανση αποτελείται από 

• 11 μονάδες αζώτου
• 15 μονάδες φωσφόρου
• 15 μονάδες καλίου

Για έκταση10 στρεμμάτων απαιτούνται 500 kgr
βασικό λίπασμα 11-15-15 (50 kgr/στρέμμα)



ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Δήμοι
• Δράσεις διαλογής στην πηγή 

ΦοΔΣΑ
• Έργα & εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων



ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ COMPOST

Τα compost περιέχουν συνήθως

• 2% άζωτο 
• 1% φώσφορο 
• 2% κάλιο. 



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ - COMPOST

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΛΙΠΑΣΜΑ

COMPOST

ΜΟΝ. KGR/ΣΤΡ ΜΟΝ KGR/ΣΤΡ.

Άζωτο (N) 11 50 2 250

Φώσφορος (P) 15 1

Κάλιο (K) 15 2



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ - COMPOST

Λίπανση 10 στρεμμάτων

Συμβατικό 

λίπασμα

10 στρ. Χ 50 kgr 500 kgr

Compost 10 στρ. Χ 250 kgr 2.500 kgr









Νόμος για τους ΦοΔΣΑ



ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦοΔΣΑ

• Νόμος 3852/2010 Καλλικράτης 
Δεν εφαρμόσθηκε ποτέ

• Νόμος 4071/2012
Εφαρμόσθηκε εν μέρη 
Πήρε 9 παρατάσεις

• Νόμος 4555/2019 Κλεισθένης
Έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από 
19 Ιανουαρίου 2019 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


