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Γενικό υπόβαθρο
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Ρεύμα αποβλήτων- στόχος 

προς ανακύκλωση

Ελλάδα-

υφιστάμενη 

κατάσταση

2015

Στόχοι 

ΕΣΔΑ/ΕΕ 

2020

Αστικά Στερεά Απόβλητα 26.5% 50%

Απόβλητα Εκσκαφών, 

κατασκευών & Κατεδαφίσεων

18.3% 70%

Ιλύες αστικού τύπου ~50% 95%

Επικίνδυνα Απόβλητα Κυρίως 

εξαγωγή

Απαιτείται 

βελτίωση

• Αστικά Στερεά Απόβλητα: 80.1% ταφή, 14.7% ανακύκλωση, 4.1% κομποστοποίηση, και 1.1% 

για ανάκτηση ενέργειας (2017)

• Η Ελλάδα είναι μία από τις 14 χώρες της ΕΕ που βρίσκονται σε κίνδυνο να μην επιτύχουν το 

στόχο 2020 (50%) για την προετοιμασία των αστικών αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση/ 

ανακύκλωση (Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για την Ελλάδα 2018)

• Δράσεις απαιτούνται για πιο αποτελεσματική χωριστή συλλογή (Διαλογή στην Πηγή) -

ενίσχυση των ποσοστών ανακύκλωσης - βελτίωση των συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης που βασίζονται στην αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού - οικονομικά 

εργαλεία και βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων που καταγράφονται επίσημα

• Η τεχνική έκθεση EE ανασκόπηση

εφαρμογής της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας και πολιτικής (EU EIR) 

για την Ελλάδα ανέδειξε προκλήσεις:

• Υψηλό ποσοστό ταφής

• Χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης 

και ανάκτησης

• Ανεπαρκής διαχείρισης των 

επικίνδυνων αποβλήτων

• Περιορισμένες πρωτοβουλίες και 

δράσεις κυκλικής οικονομία
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Το έργο
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• Στόχος: Βελτίωση του πλαισίου εφαρμογής του ΕΣΔΑ και υποστήριξη της επίτευξης 

των εθνικών στόχων για το 2020 

• Διάρκεια: έως Σεπτέμβριο 2020

• Κοινή ευθύνη στην υλοποίηση: YΠΕΝ και GIZ

• Χρηματοδότηση: Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ 

(SRSS) και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας 

της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU)

• Μεθοδολογία:

• Αξιολόγηση των υφιστάμενων προκλήσεων για επίτευξη των εθνικών στόχων 

• Στενή συνεργασία και δέσμευση των εμπλεκόμενων φορέων και των εταίρων 

του έργου - σημαντικός παράγοντας επιτυχίας 

• Μεταφορά σχετικών εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών από άλλα Κράτη Μέλη 

της ΕΕ 

• Διατύπωση συστάσεων για βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων
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Οργάνωση & Διάρθρωση του έργου
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• Υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων με στενή συνεργασία μεταξύ GIZ, YΠEN και

άλλων σχετικών, εμπλεκόμενων φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

• Συντονισμός δράσεων σε καθημερινή βάση, όχι τυπική συμβουλευτική

• Υλοποίηση μέσω τριών (3) βασικών αξόνων:

1. Βελτίωση της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων

2. Ρυθμιστικά θέματα του τομέα των αποβλήτων 

3. Διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων

• Δύο εμπειρογνώμονες πλήρους απασχόλησης έχουν εγκατασταθεί στο Τμήμα Διαχείρισης 

Αποβλήτων του ΥΠΕΝ στην Αθήνα - παροχή τεχνικής υποστήριξης μέσω συμβουλευτικών 

και αναλυτικών υπηρεσιών με διεθνή και εθνική εμπειρία

• Διαχείριση του έργου περιλαμβάνει μια Επιτροπή Παρακολούθησης -

συχνές συναντήσεις προς παρακολούθηση, αξιολόγηση και καθοδήγηση δράσεων

• Θεσμική και πολιτική βιωσιμότητα μέσω της ανασκόπησης των αναγκών, της 

συμμετοχικής προσέγγισης για την επιτυχή ενσωμάτωση των συστάσεων στην εθνική 

νομοθεσία
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Δράσεις του έργου
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1.     Υποστήριξη για τη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων 

1.1   Χωριστή συλλογή των αστικών αποβλήτων

1.2 Χωριστή συλλογή των βιο-αποβλήτων σε 6 Δήμους – πιλότους της Δυτικής Αττικής

1.3   Κοστολόγηση υπηρεσιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων

2.     Υποστήριξη σε ρυθμιστικά θέματα του τομέα των αποβλήτων 

2.1   Ορισμός και κατηγοριοποίηση των αποβλήτων

2.2 Χρήση οικονομικών εργαλείων και πιλοτική εφαρμογή σε Δήμο

2.3   Μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρόληψη και την 

ανακύκλωση αποβλήτων

3.     Υποστήριξη στη διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων

3.1   Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων

3.2   Επικίνδυνα απόβλητα

3.3   Ιλύες αστικού τύπου

3.4 Ανάκτηση ενέργειας αποβλήτων από (συν-) αποτέφρωση
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Αναμενόμενα αποτελέσματα
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• Δημιουργία αναλυτικών Οδηγών για τους 

δήμους της Ελλάδας, με βάση τις 

εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές άλλων 

χωρών της ΕΕ

• Διαφορετικές λύσεις για απομακρυσμένες 

/ νησιωτικές περιοχές, μεγάλες / 

πυκνοκατοικημένες πόλεις και μικρότερες 

πόλεις

• Συμμετοχή διαφόρων δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων

• Διοργάνωση εργαστηρίου 

αποτελεσμάτων τον Νοέμβριο του 2019
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Επίσκεψη σε Μονάδα Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας

Κομποστοποίηση

μικρής κλίμακας
Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών

Συμμετοχή σε συναντήσεις, εργαστήρια, 

συνέδρια διαχείρισης αποβλήτων και 

κυκλικής οικονομίας 
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

vasiliki.panaretou@giz.de

mailto:vasiliki.panaretou@giz.de

