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Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  
Στόχοι για τα ΑΣΑ 

Έως 2020

• Πλήρης ανάπτυξη δικτύων για χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. 

• Χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για γυαλί, χαρτί, μέταλλο & 

πλαστικό, ώστε να εξασφαλιστεί η ανακύκλωση του 65% των υλικών αυτών 

από στάδιο προδιαλογής

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων με στόχο το 40% του βάρους 

τους 

• Ανάπτυξη υποδομών μικρής κλίμακας για ανάκτηση προδιαλεγμένων ΒΑ 

• Δημιουργία «πράσινων σημείων», κέντρων ανακύκλωσης /εκπαίδευσης για 

διαλογή στη πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Κεντρικός στόχος για αστικά απόβλητα

κατάσταση    2015                                                   σε….κατάσταση το 2020

83% Διάθεση

17% 
Ανάκτηση

74% Ανάκτηση

26%
Διάθεση



Υποστηρικτικά εργαλεία για την υλοποίηση του ΕΣΔΑ -

Νομοθετικά μέτρα
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• άρθρο 21 του Ν. 4447/2016 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 11 
του Ν. 4042/2012 για όρους και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση 
των πράσινων σημείων

• ΚΥΑ 181504/2016 για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών 
και Άλλων Προϊόντων (Ε.Μ.ΠΑ)

• ΚΥΑ 43942/4026/2016 για την οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)

• ΥΑ  οικ. 37674/2016 όπως ισχύει για την κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων

• ΚΥΑ οικ. 18485/10-4-2017 με την οποία καθορίστηκαν οι κατηγορίες
και οι προδιαγραφές των Πράσινων Σημείων

• άρθρο 134 του ν. 4483/2017 για την διάθεση – εκποίηση των υλικών
και της παραγόμενης ενέργειας που προέρχονται από τη χωριστή
συλλογή, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την
επεξεργασία των ΑΣΑ



• ΚΥΑ υπ΄αρ. 180036/952/2017 για τη μείωση της πλαστικής 
σακούλας μεταφοράς

• Νόμος 4496/2017 ο οποίος τροποποιεί το Ν.2939/01 για την 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων

• Νόμος 4555/2018 ¨Πρόγραμμα Κλεισθένης¨

• Κανονισμός Τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΚΥΑ 31606/930/2019 Α΄1277)

• Άρθρο 55 του ν. 4609/2019 (Α΄67) το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 
43 του ν. 4042/2012 (Α΄24) «Περιβαλλοντική εισφορά για την 
ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας» 

 ΚΥΑ υπ΄αρ.ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/51775/1521 «Προσδιορισμός 
Διοικητικών Κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ Α’ βαθμού».



Δύο σημαντικά νομοθετικά μέτρα για την προώθηση της 
ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων και την αποτροπή 
από την υγειονομική ταφή ανεπεξέργαστων αποβλήτων

 Ο Κανονισμός Τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΚΥΑ 31606/930/2019 Α΄1277)

 Το Άρθρο 55 του ν. 4609/2019 (Α΄67) το οποίο αντικαθιστά το 
άρθρο 43 του ν. 4042/2012 (Α΄24) «Περιβαλλοντική εισφορά για 
την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας» 

Ο τρόπος και η διαδικασία διαμόρφωσης της τιμολογιακής 
πολιτικής των ΦΟΔΣΑ απορρέει από τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας:

 Νόμος 4496/2017 (τροποποίηση ν. 2939/01 για την εναλλακτική 
διαχείριση)

 Νόμος 4555/2018 περί μεταρρυθμίσεως του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Κλεισθένης)



ΚΥΑ  31606/930/2019 : Κανονισμός τιμολόγησης 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

 Αντικείμενο

Ο καθορισμός των γενικών κανόνων τιμολόγησης των
ΦΟΔΣΑ για τον προσδιορισμό των εισφορών και τελών
που καταβάλλονται από τους Δήμους προς τον οικείο
ΦΟΔΣΑ ανά παρεχόμενη υπηρεσία από αυτόν.

 Πεδίο εφαρμογής

Η ΚΥΑ εφαρμόζεται στο σύνολο των ΦΟΔΣΑ που έχουν
συσταθεί σε δήμους των περιφερειών της ηπειρωτικής
χώρας συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης,
ανεξαρτήτως νομικής μορφής.



Διαμόρφωση Κανονισμού Τιμολόγησης

 Ο κανονισμός τιμολόγησης προσδιορίζει την ετήσια εισφορά
των Δήμων, για την πλήρη ανάκτηση του ετήσιου κόστους
διαχείρισης των ΦΟΔΣΑ.

 Η διαβάθμιση του κόστους ανά υπηρεσία γίνεται με εφαρμογή
συντελεστών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και
με σκοπό να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται δράσεις των
Δήμων στις υψηλότερες βαθμίδες της ιεράρχησης των
αποβλήτων έναντι των δράσεων στη χαμηλότερη βαθμίδα της
ιεράρχησης (διάθεση).

 Ο υπολογισμός του κόστους κάθε υπηρεσίας γίνεται βάσει μίας 
ενιαίας τιμής αναφοράς εκφρασμένης σε ευρώ ανά τόνο, 
πολλαπλασιαζόμενης με τον συντελεστή διαβάθμισης και τις 
ποσότητες των αποβλήτων για τις οποίες ο κάθε Δήμος λαμβάνει 
την εκάστοτε υπηρεσία. 

 Στους συντελεστές γίνεται μείωση ανάλογα με τις επιδόσεις 
κάθε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού στην ανακύκλωση



Α. Ιεράρχηση των αποβλήτων και αντιστοίχιση με              
τιμολόγια

Εργασίες ανάκτησης  αποβλήτων υλικών από Σχήματα  
Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού ή εκτός αυτών

Συνετελεστής ≤0,3

Εργασίες ανάκτησης χωριστά συλλεγέντων
βιοαποβλήτων

Συντελεστής  ≤0,5

Εργασίες ανάκτησης χωριστά συλλεγέντων
βιοαποβλήτων

Διάθεση Συμμείκτων, υπολείμματος ΚΔΑΥ και Μονάδων 
Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων

Συντελεστής  1

Εργασίες ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων σε 
μονάδες μηχανικής, βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων 

(ΜΕΑ) 

Συντελεστής 0,7≤ και ≤ 0,9



Β. Ποσοστά μείωσης συντελεστών βάσει επιδόσεων  
Δήμων

α. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων 
συσκευασιών σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που 
διαχειρίζεται ο Δήμος: μείωση από 5% έως και 25% των συντελεστών 
ανάλογα με το επιτυγχανόμενο ποσοστό ανακύκλωσης, από ποσοστό 
ανακύκλωσης 5%

β. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που 
διαχειρίζεται ο Δήμος: μείωση από 5% έως και 25% ανάλογα με το 
επιτυγχανόμενο ποσοστό ανακύκλωσης, από ποσοστό ανακύκλωσης 
5%

γ. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών 
αποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που 
διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού: μείωση από 10% έως και 25% 
ανάλογα με το επιτυγχανόμενο ποσοστό, από ποσοστό ανακύκλωσης 
10%

. 



Νομοθετική ρύθμιση για την «Ενίσχυση δράσεων 
κυκλικής οικονομίας» 

Νομοθετική ρύθμιση για την «Ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας» 
(Άρθρο 55 του Νόμου 4609/2019, ΦΕΚ 67 Α) .

 Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η διάταξη του άρθρου 43
του ν.4042/2012 που προβλέπει την επιβολή τέλους ταφής και εισάγεται
περιβαλλοντική εισφορά για τα αστικά απόβλητα (20 03), τα απόβλητα
κήπων και πάρκων (20 02), τα χωριστά συλλεγέντα απόβλητα (20 01 και
15 01) τα οποία οδηγούνται προς διάθεση σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής
(ΧΥΤ).

 Την περιβαλλοντική εισφορά καταβάλουν Φορείς Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) ή οι Δήμοι που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ και 
οι οποίοι λειτουργούν Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), για τις 
ανεπεξέργαστες ποσότητες αστικών αποβλήτων που δέχονται σε 
αυτόν.

 Η εισφορά θα μειώνεται ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των 
προβλεπόμενων μονάδων Μηχανικής -Βιολογικής Επεξεργασίας 
Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων
(ΜΕΒΑ)  αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ - Εάν ολοκληρωθούν τα έργα που 
προβλέπονται στο ΠΕΣΔΑ η εισφορά μηδενίζεται

 Η εισφορά αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο και διατίθεται αποκλειστικά 
για τη χρηματοδότηση δράσεων πρόληψης, προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης στους  Δήμους



Από κοινού οι διατάξεις περί κανονισμού 
τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ και ενίσχυσης 
δράσεων κυκλικής οικονομίας, αποτελούν ένα 
σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση των 
ΠΕΣΔΑ και την προώθηση της ιεράρχησης των 
δράσεων και εργασιών διαχείρισης 



Υποστηρικτικά Εργαλεία ΕΣΔΑ - Οργανωτικά – Διοικητικά 

Μέτρα 
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• Αναβάθμιση του  Ε.Ο.ΑΝ. για την υλοποίηση του σχεδιασμού της 
εναλλακτικής διαχείρισης στη χώρα και τον έλεγχο και παρακολούθηση 
της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) 

•με τη νέα νομοθεσία (Ν. 4496/2017) αλλάζει η οργανωτική δομή του και 
ενισχύεται με ανθρώπινο δυναμικό 

• Λειτουργία ΗΜΑ από Ιανουάριο 2017 (μέχρι στιγμής 27.224 επιχειρήσεις)

•Υποχρεωτική λειτουργία ΕΜΠΑ από 2016 (μέχρι στιγμής 4.484 εταιρείες)

•Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 

•Ελληνικός Άτλαντα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦΟΔΣΑ)



Οδηγοί για την χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών/ 
πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων

Στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ 
(http://www.epperaa.gr/el/pages/researchpubli.aspx) είναι 
αναρτημένοι οι κάτωθι οδηγοί σχετικοί με τη διαχείριση των 
βιοαποβλήτων:

 Οδηγός λειτουργίας ανοιχτών εγκαταστάσεων 
κομποστοποίησης (αερόβια επεξεργασία) προδιαλεγμένων
βιοαποβλήτων

 Εγκαταστάσεις μονάδων κομποστοποίησης με προδιαλογή
(πρότυπα μελέτης & τεύχη δημοπράτησης)

 Οδηγός εφαρμογής Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή & 
συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων

 Μεθοδολογία ανάπτυξης Πράσινων Σημείων

Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 
(https://www.eoan.gr/el/content/394/odigos-prasinon-simeion_-
ekdosi-1-2015) Οδηγός Πράσινων Σημείων

http://www.epperaa.gr/el/pages/researchpubli.aspx
https://www.eoan.gr/el/content/394/odigos-prasinon-simeion_-ekdosi-1-2015


Η εξέλιξη στην παραγωγή και διαχείριση των ΑΣΑ
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Η εξέλιξη με ποσοτικά στοιχεία
Πίνακας 1

2014 2015 2016 2017 2018 4

Παραγωγή 
αποβλήτων

(χιλιάδες τόνοι)
5315 5277 5367 5415 5520

Διάθεση 1 4470 4426 4415 4335 4325

Ανακύκλωση 652 698 743 798 835

Κομποστοποίηση2 168 135 182 224 280

Ανάκτηση 
ενέργειας (R1) 3 25 18 27 58 80

Αποτέφρωση (D10) 0 0 0 0 0

1 
έχουν συμπεριληφθεί εκτιμήσεις για τις ποσότητες που διατίθενται σε Χώρους Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης.

2 αφορά ποσότητες οργανικού κλάσματος που εισέρχεται στην μονάδα βιολογικής 
επεξεργασίας στις ΜΕΑ και ποσότητες από την οικιακή κομποστοποίηση και την εκτροπή στις 
αγροτικές περιοχές.
3 από το 2011 έως και 2016 αφορά τηγανέλαια ενώ για το 2017 και 2018 αφορά τηγανέλαια και 
RDF.
4  τα στοιχεία του 2018 είναι υπό επεξεργασία



Η εξέλιξη στην παραγωγή και διαχείριση των ΑΣΑ
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Η εξέλιξη στην ανακύκλωση
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Εξέλιξη στην ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας
(περιλαμβάνονται τα  ΒΕΑΣ)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2015 2016 2017 2018

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Ε

Σ
 Σ

Ε
  Τ

Ο
Ν

Ο
Υ

Σ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ



Εξέλιξη με βάση τη μέθοδο 2 σε εφαρμογή της 
Απόφασης 2011/753/ΕΕ

Έτος Παραγόμενες
ποσότητες  
αποβλήτων υλικών-
γυαλί, χαρτί, 
μέταλλα, πλαστικά
(Χιλιάδες
Τόνοι)

Ανακύκλωση
(χιλιάδες τόνοι) 

Ανακύκλωση 
(%)

2014 2355 605 25,7

2015 2325 616 26,5

2916 2378 687 28.8

2017 2399 732 30,5



…..και που πρέπει να φτάσουμε 
(οδηγία ΕΕ 2018/851)

Έως το 2025 Έως το 2030 Έως το 2035

2030 (Ελλάδα)
2035 

(Ελλάδα)
2040 (Ελλάδα)

55 % 60 % 65 %

Σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής 
Έως το 2035, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν 
σε χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθεί στο 10 % ή 
λιγότερο της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αστικών 
αποβλήτων.



Αριθμός υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων 
(Φεβρουάριος 2019)
Πίνακας 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΔΑΥ ΧΥΤ ΜΕΑ*

Αν. Μακεδονία Θράκη 5 3 2

Αττική 4 4 1

Βορείου Αιγαίου 2 5 0

Δυτικής Ελλάδας 2 8 1

Δυτικής Μακεδονίας 1 2 1

Ηπείρου 1 3 1

Θεσσαλίας 3 7 0

Ιονίων Νήσων 2 2 3

Κεντρικής Μακεδονίας 7 11 0

Κρήτης 2 7 2

Νοτίου Αιγαίου 6 24 0

Πελοποννήσου 4 1 5

Στερεάς Ελλάδας 2 7 0

*Περιλαμβάνονται και οι προσωρινές μονάδες διαλογής - κομποστοποίησης



Πρόοδος υλοποίησης έργων
Πίνακας 2

Περιφέρεια
Πρόοδος υλοποίησης

ΣΜΑ ΧΥΤ ΜΕΑ ΜΕΒΑ ΣΥΝΟΛΟ

Αν. Μακεδονία 

Θράκη
4 4 3 4 3

Κεντρική 

Μακεδονία
2 3 2 1 2

Ήπειρος 5 4 6 4 5

Θεσσαλία 2 5 4 1 3

Στερεά Ελλάδα 3 2 3 1 2

Δυτική Ελλάδα 1 1 3 2 2

Πελοπόννησος 2 5 5 0 3

Βόρειο Αιγαίο 0 1 4 2 2

Νότιο Αιγαίο 1 4 3 2 2

Κρήτη 3 5 4 5 4

Ιόνιων νήσων 0 4 5 0 3

Δυτική 

Μακεδονία
6 5 6 6 6

Αττική 1 1 2 0 1

.



Επεξήγηση του πίνακα 

Πλήρης ωριμότητα είναι όταν τα έργα έχουν 

υλοποιηθεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή 
6

Πολύ Υψηλή ωριμότητα είναι όταν τα έργα είναι 

μελετητικά ώριμα και έχει εξασφαλισθεί η 

χρηματοδότηση της κατασκευής αυτών

5

Υψηλή ωριμότητα είναι όταν τα έργα είναι 

μελετητικά ώριμα και έχουν υποβληθεί 

προτάσεις για χρηματοδότηση που βρίσκονται 

στο στάδιο της αξιολόγησης

4

Επαρκής ωριμότητα είναι όταν υπάρχουν 

εγκεκριμένες πλήρεις μελέτες και εγκεκριμένα 

τεύχη δημοπράτησης

3

Χαμηλή ωριμότητα είναι όταν υπάρχει 

περιβαλλοντική αδειοδότηση και βρίσκονται υπό 

εκπόνηση οι τεχνικές μελέτες των έργων , όταν 

είναι υπό εκπόνηση οι μελέτες και έχει 

εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση

2

Πολύ Χαμηλή ωριμότητα είναι όταν υπάρχει ή 

βρίσκεται σε στάδιο έκδοσης περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης ή όταν έχουν χρηματοδοτηθεί 

δράσεις για την μελετητική ωρίμανση των έργων

1

Μηδενική ωριμότητα είναι όταν τα προτεινόμενα 

έργα του ΠΕΣΔΑ βρίσκονται σε μηδενικό επίπεδο 

(καμία πρόοδος)

0



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 έχουν γίνει πολλά βήματα  για την υποστήριξη των στόχων του ΕΣΔΑ, ιδίως σε 
επίπεδο νομοθετικών μέτρων, οικονομικών εργαλείων αλλά και οργανωτικής 
δομής κυρίως  με γνώμονα την στήριξη των Δήμων για την υλοποίηση μιας 
ουσιαστικής αρμοδιότητάς τους, όπως απορρέει από το ν. 4555/ 2018, δηλαδή 
της διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων  αποβλήτων υλικών.

 στην χώρα προωθείται δίκτυο εγκαταστάσεων κατάλληλης δυναμικότητας για 
την επεξεργασία των αποβλήτων και παράλληλα την προώθηση της ιεράρχησης 
στη διαχείριση

 η ενεργοποίηση των Δήμων, και –ιδίως - μέσω αυτών των πολιτών είναι 
καθοριστικής σημασίας και αυτό απαιτεί όραμα και συνειδητή προσπάθεια, με 
παράλληλη εκμετάλλευση όλων των «εργαλείων» που τους παρέχει η  πολιτεία 
προς υποστήριξη του έργου τους , αλλά και των σχετικών  κινήτρων

 η εφαρμογή ειδικότερα  της  χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασίας  από 
τους Δήμους απορρέει ρητά από τις διατάξεις του ν. 4496/2017

 οι ΦΟΔΣΑ θα πρέπει στη συνεργασία τους με τους Δήμους να παρέχουν κάθε 
δυνατή βοήθεια  και στα θέματα διαλογής στην πηγή, αφού, εκτός των άλλων 
και οι ίδιο σε αρκετές περιπτώσεις καλούνται στο πλαίσιο συμβάσεων με τα μέλη 
τους να προβαίνουν σε διαλογή στην πηγή.

 δεν έχουν πλήρως εφαρμοσθεί έως σήμερα οι διατάξεις του  ν. 4496/2017  για την 
εναλλακτική διαχείριση και δεν είναι ακόμα ορατά τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής του, αφού δεν έχουν εγκριθεί στη βάση της νέας νομοθεσίας τα 
επιχειρησιακά σχέδια των συστημάτων. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση της διαλογής στην πηγή



 αναφορικά με την  πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στα ΠΕΣΔΑ έργων, 
παρατηρείται καθυστέρηση. 

Κάποιοι από τους λόγους για την  καθυστέρηση αυτή είναι:

 η ύπαρξη προβλημάτων και αντιδράσεων αναφορικά με τη χωροθέτηση των 
προτεινόμενων υποδομών , σχετικές ενστάσεις και προσφυγές

 η έλλειψη ωριμότητας των προβλεπόμενων έργων (ολοκληρωμένες μελέτες)

 η  ανάγκη προσαρμογής στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοπράτησης έργων και 
μελετών πάντα συνεπάγεται κάποιες καθυστερήσεις

 ο μεγάλος χρόνος εξασφάλισης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων κατά τη 
φάση της μελετητικής ωρίμανσης

 η καθυστέρηση λόγω έλλειψης εξοικείωσης των φορέων με τους ηλεκτρονικούς 
διαγωνισμούς και το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δημοπράτηση μελετών και 
έργων

 οι χρονοβόρες διαδικασίες αξιολόγησης προσφορών/ενστάσεων-
προσφυγών/διαδικασιών ελέγχου κλπ, έως την έναρξη υλοποίησης των 
έργων/μελετών  από τους αναδόχους των συμβάσεων

 για τα  Πράσινα Σημεία που αποτελούν μία νέα προσέγγιση για τη διαχείριση 
ειδικών ρευμάτων αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο, αναμένεται να επιλυθούν 
άμεσα τα προβλήματα που αφορούν στην χρηματοδότηση τους (de minimis)
ενώ ήδη έχουν γίνει σχετικές εντάξεις



Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην επεξεργασία των ΑΣΑ πριν την τελική 
διάθεση επισημαίνεται για την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 
99/31/ΕΚ

 από το 2017 και εντεύθεν λειτουργούν: η ΜΕΑ  Δυτικής Μακεδονίας 
(ΔΙΑΔΥΜΑ), η προσωρινή μονάδα διαχείρισης στην Ηλεία (Δυτική Ελλάδα), η 
ΜΕΑ Ηπείρου οι  προσωρινές ΜΕΑ Καβάλας, Κομοτηνής και Δράμας στην 
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, ενώ ήδη  λειτουργούν από προηγούμενα 
έτη οι ΜΕΑ ΕΜΑΚ Αττικής,  Κρήτης, Κεφαλονιάς και οι προσωρινές  μονάδες 
διαχείρισης της Πελοποννήσου. 

 στο επόμενο διάστημα  ξεκινά η λειτουργία της ΜΕΑ Σερρών (Κ. Μακεδονία) 
και της ΜΕΑ Θήβας (Στ. Ελλάδα).

 η συνολική ετήσια δυναμικότητα των παραπάνω μονάδων ανέρχεται σε 
1.215.000 τόνους ΑΣΑ και 44.250 τόνους χωριστά συλλεγέντων
βιοαποβλήτων. 

 Επιπλέον είναι υπό υλοποίηση το έργο των τριών ΜΕΑ Πελοποννήσου 
(ΣΔΙΤ),  της Αλεξανδρούπολης (Αν. Μακεδονία – Θράκη), της Χερσονήσου,  
του Αμαρίου, της Σητείας (Κρήτη) της Ηλείας, της Ναυπάκτου  (Δυτ. 
Ελλάδα), της Ζακύνθου, της Λευκάδας (Ιόνια Νησιά), της Σύρου (Νότιο 
Αιγαίο) της Δυτ. Θεσσαλίας (Θεσσαλία), των οποίων το σύνολο της ετήσιας 
δυναμικότητας ανέρχεται σε 482.500 τόνους ΑΣΑ και 89.800 τόνους χωριστά 
συλλεγέντων βιοαποβλήτων.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


