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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 
 

CLO Compost Like Output 

     SRF/RDF Solid Recovered Fuel/Refuse Derived Fuel (στο παρόν νοείται το 
δευτερογενές/απορριμματογενές στερεό καύσιμο μου ανακτάται από  μονάδες 
Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας των υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ και 
ενδεχομένως και από ΚΔΑΥ) 

ΑΔΑ Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης 

ΑΕΠΟ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ΑΣ Απόβλητα Συσκευασίας 

ΑΣΑ Αστικά Στερεά Απόβλητα 

ΒΑ Βιολογικά Aπόβλητα ή Βιοαπόβλητα 

ΒΑΑ Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα 

ΒΕΑΣ Βιομηχανικά & Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας 

ΒΜΕΑ Βιομηχανικά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα 

ΔσΠ Διαλογή Στην Πηγή 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΑΑ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη" 

ΕΣΔΑ Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

κ.β. κατά βάρος 

ΚΔΑΥ Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΜΕΑ Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων/Απορριμμάτων 

ΜΕΒΑ Μονάδα Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων / Βιοαποβλήτων 

(προδιαλεγμένων οργανικών) 

ΠΕΣΔΑ Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

Π.Ο. Προδιαλεγμένο Οργανικό 

ΠΣ Πράσινα Σημεία 

ΣΔΙΤ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα 

ΣΜΑ Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων/Αποβλήτων 

ΥΠΕΝ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΥΣ Υλικά Συσκευασίας 

ΦΟΔΣΑ Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

ΧΥΤΑ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων 

ΧΥΤΥ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 

ΕΕΤΑΑ  Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

ΗΠΜ Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 

ΗΜΑ Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
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1. EΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Αντικείμενο-Σκοπιμότητα Παραδοτέου D1  

Στο πλαίσιο της με αριθ. 2019CE16BAT158/13-12-2019 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ 

της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του εμπειρογνώμονα κ. Χαράλαμπου Τσοκανή, συντάχθηκε το παρόν κείμενο το οποίο: 

• Αποτελεί την παρουσίαση του παραδοτέου D1 «Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ανά περιφέρεια», σύμφωνα με τους όρους της 

ανωτέρω σύμβασης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ως προς το χρονοδιάγραμμα 

υποβολής του εν λόγω παραδοτέου.  

• Επανυποβάλλεται σε συνέχεια  των τηλεδιασκέψεων που πραγματοποιήθηκαν για την 

παρουσίαση των δώδεκα Οδηγών ΠΕ.Σ.Δ.Α. για τις 12 Περιφέρειες της Ελλάδας με τη 

συμμετοχή στελεχών της DG-REGIO, της DG-ENV, της ομάδας Jaspers και των 

εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα των στερεών αποβλήτων από την Ελληνική πλευρά 

(Υ.Π.ΕΝ., Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Δήμοι, Φο.Δ.Σ.Α., κ.α.) με ενεργή 

συμμετοχή των Δήμων & των Φο.Δ.Σ.Α.. Οι προαναφερθείσες τηλεδιασκέψεις έλαβαν 

χώρα τμηματικά ως ακολούθως: 

 

Πίνακας Α: Τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν την παρουσίαση των Οδηγών 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης (D1) 

 

Α/Α Ημερομηνία Θέμα  

1η 27/09/2021 
Παρουσίαση Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α.  

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

2η 27/09/2021 
Παρουσίαση Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α.  

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

3η 01/10/2021 
Παρουσίαση Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α.  

Περιφέρειας Ηπείρου 

4η 04/10/2021 
Παρουσίαση Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α.  

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 



CHARALAMPOS TSOKANIS – CCI No 2019CE16BAT158 – D1 

 

 2 

5η 08/10/2021 
Παρουσίαση Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α.  

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

6η 11/10/2021 
Παρουσίαση Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α.  

Περιφέρειας Κρήτης 

7η 12/10/2021 
Παρουσίαση Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α.  

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

8η 13/10/2021 
Παρουσίαση Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α.  
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

9η 13/10/2021 
Παρουσίαση Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α.  

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

10η 05/11/2021 
Παρουσίαση Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α.  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

11η 18/11/2021 
Παρουσίαση Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α.  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

12η 18/11/2021 
Παρουσίαση Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α.  
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 

Σημειώνεται ότι η παρουσίαση του υπομνήματος που έχει συνταχθεί για την 

Περιφέρεια Αττικής έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 14/12/2021. 

Μέσα από την παραπάνω συνεργατική διαδικασία αναδείχθηκαν καλές πρακτικές 

καθώς και προβλήματα σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού, οργάνωσης και 

επάρκειας Δικαιούχων (Δήμοι, Φο.Δ.Σ.Α.), υλοποίησης ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων 

διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές που επιβάλλει το Ευρωπαϊκό και Εθνικό 

θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, διαχειριστικά θέματα κ.ο.κ.. Επιπλέον, 

αναδείχθηκαν ζητήματα εξορθολογισμού του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους των 

υποδομών που προβλέπονται ανά περιφερειακό σχεδιασμό  με έμφαση στη βάση της εκ των 

προτέρων ανάλυσης κόστους-ωφέλειας των επενδυτικών σχεδίων μέσα από τη διερεύνηση 

εναλλακτικών δυνατοτήτων και τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας των προκρινόμενων 

υποδομών με απώτερο στόχο τη χρηστή διαχείριση των αποβλήτων σε τεχνικό, οικονομικό 

και λειτουργικό επίπεδο. 

Όλα τα παραπάνω «ωθούν» σε μια πιο «δυναμική ατζέντα» για την «επόμενη μέρα» 

στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ωστόσο, η κατάσταση στην Ελλάδα 

στον τομέα αυτό παραμένει «εύθραυστη». 
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Το παρόν Παραδοτέο D1 έχει ως αντικείμενο κυρίως την ανάλυση και αξιολόγηση της 

τρέχουσας κατάστασης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων καθώς και των 

εφαρμοζόμενων πρακτικών διαχείρισής τους ανά Περιφέρεια (εξέλιξη παραγωγής Α.Σ.Α., 

απογραφή υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης 

αποβλήτων, απογραφή προβλεπόμενων υποδομών επεξεργασίας αποβλήτων με το 

αντίστοιχο επίπεδο ωριμότητας, πρόβλεψη επίτευξης στόχων και τυχόν αποκλίσεις κ.α.). 

Διευκρινίζεται ότι η κύρια αναφορά στο ρεύμα των Α.Σ.Α. έγκειται στο γεγονός της 

αποκλειστικής αρμοδιότητας που κατέχουν οι αρμόδιοι Φο.Δ.Σ.Α. επί της  διαχείρισής του. 

Για το σκοπό αυτό, εκπονήθηκαν δώδεκα (12) Οδηγοί Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων 

με πεδίο αναφοράς το ρεύμα των Α.Σ.Α., ένας για κάθε διοικητική Περιφέρεια της Ελλάδας 

(Οδηγοί ΠΕ.Σ.Δ.Α.) με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής για την οποία συντάχθηκε σχετικό 

υπόμνημα. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην 

παραγωγή Α.Σ.Α. της χώρας. Με δεδομένο όμως ότι κατά την διάρκεια της παρούσας 

εμπειρογνωμοσύνης, ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της εν λόγω 

Περιφέρειας, ήτοι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), δεν 

ανταποκρίθηκε στην προσκόμιση απαραίτητων στοιχείων για την περαιτέρω αξιοποίησή 

τους και στην ανταλλαγή απόψεων επί του αντικειμένου του παραδοτέου, με σκοπό την 

εκπόνηση αντίστοιχου Οδηγού, εν τέλει συντάχθηκε σχετικό υπόμνημα καταγράφοντας όλα 

τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το σχεδιασμό της διαχείρισης των Α.Σ.Α. στην Περιφέρεια 

Αττικής.  

Η σύνταξη του παρόντος παραδοτέου καταρτίστηκε βάσει: 

 Ερωτηματολογίου που εστάλη στους Φο.Δ.Σ.Α. της χώρας με στόχο την καταγραφή των 

υφιστάμενων και μελλοντικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στοιχείων παραγωγής 

Α.Σ.Α., των προτάσεων έργων των φορέων για την επόμενη προγραμματική περίοδο 

2021-2027 καθώς και της διοικητικής τους ικανότητας, το οποίο παρατίθεται στο 

Παράρτημα 14.  

 Ερωτηματολογίου που εστάλη στους Δήμους της χώρας με στόχο την καταγραφή 

υφιστάμενων και μελλοντικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο παρατίθεται στο 

Παράρτημα 15. 

 Των Μελετών που συνοδεύουν τα οικεία ΠΕ.Σ.Δ.Α. της περιόδου 2016-2020 για την 

αξιολόγηση της υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων δεδομένου ότι οι υποδομές που βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης ή 

υλοποίησης αποτελούν τα κύρια υποέργα είτε των προτεινόμενων πράξεων των 

Δήμων και των Φο.Δ.Σ.Α. της χώρας προκειμένου να ενταχθούν και να 

χρηματοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της τρέχουσας 
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προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είτε των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που 

παρακολουθούνται από τις αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης. 

 Των βασικών κατευθύνσεων που απορρέουν από τη με αριθ. 39/2020 (ΦΕΚ A 185) 

Π.Υ.Σ. «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)» για την 

περίοδο 2020-2030 για τη διαχείριση των Α.Σ.Α.. 

 Των επιμέρους κατευθύνσεων που απορρέουν από τον «Οδηγό-Γενικές Κατευθύνσεις 

για την επικαιροποίηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α.» της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού 

Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. για την περίοδο 2021-2030. 

 Στοιχείων που συλλέχθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το 

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων μέσω της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., την Ε.Ε.Α.Α. 

Α.Ε. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. 

 Των στοιχείων και των συμπερασμάτων του 1ου κύκλου 13 τηλεδιασκέψεων μεταξύ του 

εμπειρογνώμονα και των Φο.Δ.Σ.Α. καθώς και των Δήμων-μελών που συμμετείχαν σε 

αυτές, κατά την περίοδο από την 19η/10/2020 έως και την 10η/11/2020. 

 Των συμπερασμάτων του 2ου κύκλου των 12 τηλεδιασκέψεων που έλαβαν χώρα με 

αντικείμενο την παρουσίαση των αντίστοιχων Οδηγών ΠΕ.Σ.Δ.Α., έναν για κάθε 

διοικητική Περιφέρεια της Ελλάδας, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής για την οποία 

συντάχθηκε σχετικό υπόμνημα. Τα εν λόγω συμπεράσματα θα παρουσιαστούν στο υπό 

εκπόνηση παραδοτέο D4 της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης των βασικών 

συμπερασμάτων της παρούσας εμπειρογνωμοσύνης. 

 Της  πολυετούς εμπειρίας του εμπειρογνώμονα με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή 

του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., με την ιδιότητα του Συντονιστή 

του «Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» και την καθημερινή 

επικοινωνία με το σύνολο των Φο.Δ.Σ.Α. της χώρας, την συμμετοχή του, ως 

εκπρόσωπος του «Δικτύου των Φο.Δ.Σ.Α.», στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2014-2020 καθώς και την συμμετοχή του σε επιτροπές αρμόδιων 

Υπουργείων που σχετίζονται με τον τομέα των στερεών αποβλήτων. 

Η «φιλοσοφία» της εκπόνησης των Οδηγών ΠΕ.Σ.Δ.Α. που συνιστούν τον κύριο 

«κορμό» του παραδοτέου D1, δεν είναι να υποκαταστήσει τα υπό αναθεώρηση ΠΕ.Σ.Δ.Α. με 

διάρκεια εφαρμογής τους έως το έτος 2030, τα οποία θα εκπονηθούν από τον αρμόδιο 

Φο.Δ.Σ.Α. με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει το ισχύον κοινοτικό και εθνικό θεσμικό 

πλαίσιο, αλλά να αναδείξει τα «κρίσιμα ζητήματα» εν όψει της επικείμενης αναθεώρησης 

των οικείων ΠΕ.Σ.Δ.Α. της περιόδου 2016-2020 προκειμένου τα νέα ΠΕ.Σ.Δ.Α. να 

καταρτιστούν με συνεκτικό και ορθολογικό τρόπο.  

Το ζητούμενο είναι οι Οδηγοί ΠΕ.Σ.Δ.Α. και το υπόμνημα σχετικά με τον Οδηγό 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας Αττικής που παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 1-13 του 

παρόντος παραδοτέου, να αποτελέσουν την «αφετηρία» διαβούλευσης, προβληματισμού 

και ουσιαστικού διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της διαχείρισης των 

αποβλήτων, προκειμένου να θεμελιωθεί από «σήμερα», ο πιο ρεαλιστικός, ορθολογικός, 
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βιώσιμος και αποτελεσματικός σχεδιασμός, έτσι ώστε, κάθε Περιφέρεια να βαδίσει στο 

«αύριο» με συντονισμένα και στέρεα βήματα με στόχο τη βέλτιστη τεχνικο-οικονομικά και 

περιβαλλοντικά διαχείριση των αποβλήτων. Επί της ουσίας, οι Οδηγοί ΠΕ.Σ.Δ.Α., 

ενσωματώνουν στη «φιλοσοφία» τους, την ανάγκη να δομήσει η κάθε Περιφέρεια 

συνεκτικές και σαφείς κατευθύνσεις, που θα αποτελέσουν τις βάσεις για τον 

μεσομακροπρόθεσμο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έως το έτος 

ορόσημο 2030.  

Βασική επιδίωξη των Οδηγών ΠΕ.Σ.Δ.Α. είναι η «ιχνηλάτηση» της δεκαετίας 2020-2030, 

με σταθμούς τα έτη ορόσημα 2025 και 2030, κατ΄αντιστοιχία με το νέο Ε.Σ.Δ.Α. (Π.Υ.Σ. 

39/2020, ΦΕΚ Α 185) ως προς την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της χώρας 

στον τομέα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Αποσκοπεί δε, στο να 

επικεντρωθούν οι Φο.Δ.Σ.Α. και ιδιαίτερα οι Δήμοι στις μεγάλες απαιτήσεις των επόμενων 

χρόνων και να εμβαθύνουν στη διαδικασία επιλογής των πιο αξιόπιστων και εφαρμόσιμων 

προτάσεων. Οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν θα πρέπει να έχουν μελετηθεί ολιστικά, 

τόσο από τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς, αλλά και από κοινωνικής 

πλευράς, με έμφαση στη συναίνεση, στη συμμετοχή και στον εξορθολογισμό του κόστους 

διαχείρισης των αποβλήτων προς όφελος του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Πρωταρχικός 

στόχος είναι, οι Φο.Δ.Σ.Α. να οργανώσουν με ορθολογικό τρόπο τον προγραμματισμό τους 

στη βάση των αρχών της αυτάρκειας και της εγγύτητας που υιοθετεί η Οδηγία 2008/98/ΕΚ  

ως ισχύει1,2, έτσι ώστε κάθε Περιφέρεια και όλες οι Περιφέρειες μαζί, να ανταποκριθούν, 

ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις νέες προκλήσεις στον τομέα της διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων. 

H δομή της παρούσας έκθεσης έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να παρουσιαστεί αρχικά 

(δεύτερη Ενότητα-Παρουσίαση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ανά Περιφέρεια) η 

κατάσταση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ανά Περιφέρεια της Ελλάδας βάσει της 

διαχρονικής πορείας υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού. 

Στη συνέχεια στην τρίτη Ενότητα (Εκπόνηση & Υλοποίηση ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της παρούσας 

Έκθεσης, αναλύεται η «διαδρομή» εκπόνησης και υλοποίησης του εκάστοτε περιφερειακού 

σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων καθώς και τα «κρίσιμα σημεία» κατά την πορεία 

εφαρμογής του. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους βασικούς «συντελεστές» (Δήμοι και 

Φο.Δ.Σ.Α.) και στα βασικά «συστατικά στοιχεία» για την αποτελεσματική εφαρμογή του. 

Ακολουθεί η τέταρτη Ενότητα (Παρουσίαση κρίσιμων σημείων στην αναθεώρηση των 

ΠΕ.Σ.Δ.Α.) με την κωδικοποίηση των κρίσιμων σημείων και ζητημάτων σε πολλαπλά επίπεδα, 

θεσμικά, τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά, στο πλαίσιο της 

επικείμενης αναθεώρησης των ΠΕ.Σ.Δ.Α..  

Στην επόμενη πέμπτη Ενότητα (Μηχανισμός παρακολούθησης, αξιολόγησης & 

ελέγχου) παρουσιάζεται ο προτεινόμενος μηχανισμός που θα πρέπει να δομηθεί για την 

παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο των επιδόσεων του εκάστοτε περιφερειακού 
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σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων προκειμένου να διαπιστώνεται εάν η πρόοδος της 

εφαρμογής είναι σύμφωνη με το προβλεπόμενο σχέδιο και κατ΄επέκταση να βελτιωθεί 

συνολικά η απόδοση της Ελλάδας στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

Τέλος, η τελευταία ενότητα (Συμπερασματικές παρατηρήσεις-Προτάσεις) αποτελεί την 

παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων και προτάσεων της παρούσας έκθεσης. 
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

2.1. Σύντομη Ανασκόπηση Εκπόνησης Περιφερειακών Σχεδίων 

Διαχείρισης Αποβλήτων 

Η πρώτη «προσέγγιση» εκπόνησης Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕ.Σ.Δ.Α.) στη χώρα ξεκίνησε το έτος 2003 με την Κ.Υ.Α. με αριθ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β 

1909) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 

Σχεδιασμός Διαχείρισης». Στο Παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω Κ.Υ.Α. καταρτίστηκαν οι «Γενικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές Σύνταξης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων».  

Η προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του 

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 «Τροποποίηση της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των 

στερεών αποβλήτων». 

Σε εφαρμογή του Ε.Σ.Δ.Α. του έτους 2003, το οποίο εγκρίθηκε για πρώτη φορά με την 

ανωτέρω Κ.Υ.Α., εκπονήθηκαν το 2005, 13 ΠΕ.Σ.Δ.Α., όσες και οι διοικητικές Περιφέρειες της 

Ελλάδας. Κάθε Περιφέρεια διαιρέθηκε σε Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.), δηλαδή σε 

διακριτές γεωγραφικές περιοχές που κάλυπταν συγκεκριμένο αριθμό πληθυσμού ως προς 

τη διαχείριση των αποβλήτων τους. Με το Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) «Ειδικές ρυθμίσεις 

θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» που ακολούθησε συστάθηκαν οι 

Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.). Κάθε Φο.Δ.Σ.Α. αντιστοιχούσε σε μια 

Διαχειριστική Ενότητα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΠΕ.Σ.Δ.Α. του 2005, 

πενταετούς διάρκειας, ουδέποτε αναθεωρήθηκαν και παρέμειναν σε ισχύ μέχρι το τέλος του 

2016. Η εκπόνηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α. του 2005 δεν αποτέλεσε έναν «αυτόνομο σχεδιασμό» αλλά 

στην ουσία ενσωμάτωσε τους μέχρι τότε Νομαρχιακούς σχεδιασμούς. 

Το 2015 σε εφαρμογή του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24) «Ποινική προστασία του 

περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 

αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», εγκρίθηκε το Ε.Σ.Δ.Α. πενταετούς 

διάρκειας. Σε εφαρμογή του εν λόγω Ε.Σ.Δ.Α., εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν τα έτη  2016 και 

2017, 13 ΠΕ.Σ.Δ.Α. με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής την 31η/12/2020.  
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Τον Σεπτέμβριο του 2020 με την υπ΄αριθ. 39/2020 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ Α 185) αναθεωρήθηκε  

το Ε.Σ.Δ.Α. 2015 και εγκρίθηκε το νέο Ε.Σ.Δ.Α. δεκαετούς διάρκειας για την περίοδο 2020-

2030, το οποίο ενσωμάτωνε: 

 Τους στόχους που απορρέουν από τις κοινοτικές Οδηγίες 2018/851/ΕΚ «Για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα»2 και 2018/852/ΕΚ «Για 

τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 

συσκευασίας»3 αλλά και 

 Εμπροσθοβαρείς στόχους ως προς την υγειονομική ταφή των αστικών αποβλήτων για 

το έτος 2030  [<10 % της συνολικής ποσότητας των αστικών αποβλήτων που 

παράγονται (κατά βάρος)] σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

κοινοτική Οδηγία 2018/850/ΕΚ «Για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων»4. Σύμφωνα με την εν λόγω Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2018/850/ΕΚ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη 

μείωση, έως το 2035, της ποσότητας των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε 

χώρους υγειονομικής ταφής στο 10 % ή λιγότερο της συνολικής ποσότητας των 

αστικών αποβλήτων που παράγονται (κατά βάρος). 

Σήμερα η χώρα και ιδίως οι Φο.Δ.Σ.Α., σε συνεργασία με τους Δήμους-Μέλη τους, 

βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο καθώς οφείλουν να προβούν στην αναθεώρηση των 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. 2016 και εκπόνησης των νέων ΠΕ.Σ.Δ.Α. καλύπτοντας χρονική διάρκεια περίπου 

δέκα ετών, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις κατευθύνσεις που θέτει το νέο Ε.Σ.Δ.Α.. 

Βάσει του «Οδηγού-Γενικές Κατευθύνσεις για την επικαιροποίηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α.» της Γενικής 

Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. με δεδομένο ότι η 

αναθεώρηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α. αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2021, τα αναθεωρημένα 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. θα καλύπτουν την χρονική περίοδο 2021-2030. 

Τέλος, στον Πίνακα 1 που ακολουθεί αποτυπώνονται συνοπτικά τα βασικά εθνικά 

νομοθετικά που σχετίζονται με τη θέσπιση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης 

Αποβλήτων. 

 

Πίνακας 1: Βασικά Νομοθετήματα σχετικά με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 

1 2003 
Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός 
διαχείρισης» 

2 2005 
Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. οικ. 103731/1278/2004 «Εφαρμογή της 
νομοθεσίας για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων» 

3 2012 
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και 
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διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής" 

4 2015 

Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή 
απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και 
την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης 
Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή 
απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και 
άλλες διατάξεις» 

5 2015 

Π.Υ.Σ. 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 
51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα 
με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015» 

6 2015 
Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β) «Κύρωση του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» 

7 2016 
Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.: 44015/4029 (ΦΕΚ 3196/Β) "Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) 
της Περιφέρειας Ηπείρου" 

8 2016 
Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.: 44014/4028 (ΦΕΚ 3196/Β) "Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) 
της Περιφέρειας Κρήτης" 

9 2016 
Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.: 47393/4273 (ΦΕΚ 3299/Β) "Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας" 

10 2016 
Κ.Υ.Α. με αριθμ. oικ. 58971/5144 (ΦΕΚ 4010/Β) "Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" 

11 2016 
Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 61076/5267 (ΦΕΚ 4123/Β) "Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης" 

12 2016 
Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.: 61489/5303 (ΦΕΚ 4151/Β) "Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας" 

13 2016 
Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 63085/5401 (ΦΕΚ 4317/Β) "Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων" 
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14 2016 
Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 63083/5402 (ΦΕΚ 4317/Β) "Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου" 

15 2016 
Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 61491/5301 (ΦΕΚ 4175/Β) "Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας" 

16 2016 
Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.: 61490/5302 (ΦΕΚ 4175/Β) "Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) 
της Περιφέρειας Αττικής" 

17 2017 
Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 63891/5427 (ΦΕΚ 31/Β) "Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" 

18 2017 
Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.4533/261 (ΦΕΚ 321/Β) "Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου" 

19 2017 
Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 27716/1612 (ΦΕΚ 2044/Β) "Κύρωση της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου" 

20 2020 
Π.Υ.Σ. 39/2020 (ΦΕΚ 185/Α) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)» 
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2.2. Αξιολόγηση Διαχρονικών ΠΕ.Σ.Δ.Α.  

Η παρούσα ενότητα έχει σκοπό να αναδείξει συνοπτικά τη διαχρονική προσπάθεια της 

χώρας στην κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σε περιφερειακό 

επίπεδο, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά αποτελέσματα στον 

τομέα των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία.  

Από τη σύντομη ανασκόπηση της προηγούμενης ενότητας διαφαίνεται η «αδυναμία» 

έγκαιρης εκπόνησης και εφαρμογής ενός συγκροτημένου εθνικού σχεδίου και κατ΄ επέκταση 

περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η διαχρονική αυτή «αδυναμία» 

δημιούργησε μια σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του κατάλληλου και αναγκαίου 

δικτύου υποδομών  διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων έτσι ώστε η χώρα να καταστεί 

αυτάρκης τηρώντας τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που θέτει η ευρωπαϊκή και εθνική 

νομοθεσία. 

Από το έτος 2005, μετά την πρώτη καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο, ξεκινά ουσιαστικά η προσπάθεια της χώρας αρχικά για την οριστική παύση 

λειτουργίας και την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) 

και στη συνέχεια για τη δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών για την κατασκευή και 

λειτουργία βασικών υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων προκειμένου η χώρα 

να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα απόβλητα1-5 και ιδίως 

στην επίτευξη των στόχων που έχουν σχέση με την ανακύκλωση και την εκτροπή των 

οργανικού μέρους των αστικών αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής, σύμφωνα 

με την ιεράρχηση των αποβλήτων: α) πρόληψη, β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, 

γ) ανακύκλωση, δ) ανάκτηση και ε) διάθεση. 

Ειδικότερα για την πενταετία 2015-2020, που αποτελεί την περίοδο εφαρμογής του 

προηγούμενου Ε.Σ.Δ.Α. και των αντίστοιχων περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων  

έχουν αναλυθεί και τεκμηριωθεί επαρκώς στα Παραδοτέα D3 «Ανάλυση των κρίσιμων 

σημείων συμφόρησης και των καθυστερήσεων που επηρεάζουν τον «κύκλο» της 

ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων» και D2 «Σχέδιο Δράσης (Action Plan) 

επίσπευσης των διαδικασιών για την άρση των προβλημάτων και των καθυστερήσεων» της 

τρέχουσας εμπειρογνωμοσύνης, οι βασικοί λόγοι και τα «κρίσιμα σημεία» που οδήγησαν 

στη μη επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί για το 2020, εκ των οποίων τα μείζονα αφορούν: 

 Τη θέσπιση ενός μη ρεαλιστικού, «υψηλών» επιδιώξεων και φιλόδοξου εθνικού 

σχεδιασμού για τη διαχείριση των αποβλήτων που επηρέασε αντίστοιχα και τους 

περιφερειακούς σχεδιασμούς. 

 Την «αδυναμία» της Πολιτείας να αναλάβει, με σταδιακό και συντεταγμένο τρόπο, 

στοχευμένα μέτρα για την αναδιοργάνωση του «όλου» συστήματος διακυβέρνησης 
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που θα συνέβαλε στην επίτευξη του σκοπού της ορθολογικής και ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των αποβλήτων. 

 Τη μη εφαρμογή και το διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο σύστασης και 

λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. που αποτελούν τη βασική συνιστώσα εκπόνησης και 

υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού καθώς επίσης και τη μη στελέχωσή τους 

με μόνιμο και επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό σε τεχνικό, οικονομικό, νομικό και 

διοικητικό επίπεδο. 

Δεδομένου ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και οι εκάστοτε μέχρι τώρα εγκεκριμένοι 

περιφερειακοί σχεδιασμοί διαχείρισης αποβλήτων δεν επέφεραν επαρκή αποτελέσματα θα 

πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα έτσι ώστε τα «κρίσιμα σημεία» που έχουν εντοπιστεί να 

εξομαλυνθούν και η επικείμενη αναθεώρηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α. να χαρακτηρίζεται κυρίως από: 

 Την πραγματική απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης.  

 Ρεαλισμό ως προς τους τιθέμενους στόχους.    

 Ευελιξία και εφαρμοστικότητα καθώς τα «άκαμπτα» σχέδια με μεγαλεπήβολους 

στόχους θα αποτύχουν στο «πρώτο» εμπόδιο. 

 Ορθολογικό και βιώσιμο σχεδιασμό υποδομών διαχείρισης αποβλήτων με 

προτεραιότητα στην υλοποίηση των άκρως απαραίτητων υποδομών που 

συνεισφέρουν ουσιαστικά στους τιθέμενους στόχους.   
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3. ΕΚΠΟΝΗΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

3.1. Πώς Προετοιμάζεται Ένα Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων ? 

Το παρόν Κεφάλαιο επικεντρώνεται στην άρτια προετοιμασία και εκπόνηση ενός 

συγκροτημένου ΠΕ.Σ.Δ.Α.. Tα υπό αναθεώρηση ΠΕ.Σ.Δ.Α. θα έχουν ισχύ μέχρι τη λήξη του 

έτους 2030. Με δεδομένο το μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των νέων ΠΕ.Σ.Δ.Α. θα πρέπει οι 

Δήμοι και οι Φο.Δ.Σ.Α. να επιστήσουν την προσοχή τους έτσι ώστε τα νέα περιφερειακά 

σχέδια να αποτελέσουν αντικείμενο προσεκτικής αξιολόγησης δεδομένων και μελέτης με 

απώτερο σκοπό να καταστούν ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα.  

Τι είναι το ΠΕ.Σ.Δ.Α.? 

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) εξ ορισμού του θα πρέπει 

να αποτελεί ένα «ολοκληρωμένο» σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα 

οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια, να προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη 

διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 

Αποβλήτων και να υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και 

συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου 

είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο 

Περιφέρειας.  

Ως «ολοκληρωμένο» νοείται ένα σχέδιο όταν αυτό μπορεί να καταστεί εφαρμόσιμο 

και πλήρως λειτουργικό μέσω της άρτιας υλοποίησης των έργων καθώς και των συνοδών 

δράσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας του προκρινόμενου 

δικτύου υποδομών διαχείρισης αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας.  

Με δεδομένη την πολυπαραμετρικότητα του όλου θέματος της διαχείρισης των 

αποβλήτων και της εμπλοκής πολλών φορέων, ένα ρεαλιστικό ΠΕ.Σ.Δ.Α. δεν εγγυάται από 

«μόνο του» την υλοποίησή του, χωρίς την επίμονη και διαρκή συμμετοχή του συνόλου των 

εμπλεκόμενων φορέων και πρωτίστως των Δήμων και κατ΄επέκταση των Φο.Δ.Σ.Α.. 
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H «διαδικασία» σχεδιασμού & αναθεώρησης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 20126 δημοσίευσε  καθοδηγητικό σημείωμα για την 

προετοιμασία εν γένει σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων. Στο παρακάτω σχήμα-1 

αποτυπώνεται η βασική ροή διεργασιών που πρέπει να ακολουθείται στη λογική της 

«συνεχούς ανατροφοδότησης» και της διαρκούς διαβούλευσης σε όλες τις φάσεις (γενικές 

κατευθύνσεις-υφιστάμενη κατάσταση-σχεδιασμός-εφαρμογή) για την κατάρτιση ενός 

σχεδίου έως και την αναθεώρησή του. 

 

Σχήμα - 1: Διαδικασία σχεδιασμού  
 

  

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/plans/2012_guidance_note.pdf
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«Καταλύτης» η «διαβούλευση» 

Βασική προϋπόθεση ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων σε 

μια ορισμένη γεωγραφική ενότητα (Περιφέρεια), δεδομένων και των τοπικών συνθηκών 

αυτής, είναι η ενεργός συμμετοχή των άμεσα εμπλεκομένων φορέων καθώς και του 

εξυπηρετούμενου πληθυσμού. 

Η διαβούλευση με τη συμμετοχή των Δήμων και των Φο.Δ.Σ.Α. είναι ο ακρογωνιαίος 

λίθος για τον επιτυχή περιφερειακό σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Η διαβούλευση αυτή 

συνίσταται στο να εξαντλήσει το σύνολο των παραμέτρων που συμβάλλουν στο σχεδιασμό 

της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων έτσι ώστε να γίνει κατανοητός από όλους 

τους εμπλεκόμενους στην παραγωγική «αλυσίδα» (αποκομιδή-μεταφορά-διαχείριση), 

«όλος ο κύκλος» της διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και το αντίστοιχο κόστος που 

επιφέρει η «όλη διαδικασία» με την ανάπτυξη δράσεων διαχείρισης αποβλήτων και 

λειτουργίας υποδομών, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά από τους Δήμους. 

Τέλος, η διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες, αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την επιτυχή εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού στη βάση της χρηστής και 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. Με αυτό τον τρόπο, το «καυτό ζήτημα» της  

διαχείρισης των αποβλήτων σταματά να αποτελεί ένα «μαύρο κουτί» για τους πολίτες, και 

στη διαδικασία συμμετοχής τους, νομιμοποιείται περισσότερο στα «μάτια» του κοινού και 

καθίσταται δυνητικά περισσότερο βιώσιμο.   

       
 
Σχήμα - 2: Διαβούλευση και Συμμετοχή στη διαδικασία εκπόνησης και υλοποίησης  

του ΠΕ.Σ.Δ.Α.  
 

ΠΕΣΔΑ

Σχέδιο     
Συν-

Ευθύνη

Αξιολόγηση

Συν-Δράση

Απόφαση 
Συν-

Εκτέλεση

Έλεγχος   
Συμ-

Παραγωγή
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3.2. Βασικά Συστατικά Στοιχεία & Βασικοί Συντελεστές 

Βασικές προϋποθέσεις 

Ο σχεδιασμός της ορθολογικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών 

αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη:  

 Την εφαρμογή του εκάστοτε θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των αποβλήτων. 

 Τη γνώση της ποιοτικής σύστασης των προς διαχείριση Α.Σ.Α. μέσω εξειδικευμένης 

μελέτης σύνθεσης απορριμμάτων με τη χρήση διεθνών προτύπων που θα πρέπει να 

εκπονείται από τους Φο.Δ.Σ.Α. στη βάση του «σωστού» σχεδιασμού. 

 Τη διερεύνηση των λειτουργικών συνδέσεων με το υφιστάμενο σύστημα υποδομών 

διαχείρισης (επεξεργασίας και διάθεσης) αποβλήτων καθώς και τη διερεύνηση 

ευελιξίας και προσαρμοστικότητας των υφιστάμενων και προγραμματισμένων 

μονάδων στις νέες απαιτήσεις της επεξεργασίας των διακριτών ρευμάτων που θα 

αναπτυχθούν.  

 Τις «πραγματικές» ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε εξυπηρετούμενης περιοχής στη 

βάση των αρχών της αυτάρκειας και της εγγύτητας. 

 Την ανάλυση κόστους-οφέλους για την αξιολόγηση και την τεκμηρίωση της 

βιωσιμότητας του προκρινόμενου ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών.  

 Τη δυνατότητα χρηματοδότησης των προκρινόμενων έργων υποδομής και των 

συναφών δράσεων προκειμένου να καταστεί λειτουργικό και αποδοτικό ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. 

 

Ένας περιφερειακός σχεδιασμός για να είναι τεκμηριωμένος, ρεαλιστικός, 

ορθολογικός, βιώσιμος και εν τέλει εφαρμόσιμος ως προς  το  επενδυτικό και λειτουργικό 

κόστος των υποδομών, προϋποθέτει την ύπαρξη πληθώρας τεχνικο-οικονομικών δεδομένων 

για την άρτια αξιολόγησή τους, προκειμένου να  προκριθεί το βέλτιστο σενάριο από τεχνικό-

οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς και αφορά κυρίως τη φάση της προκαταρτικής 

αξιολόγησης του σχεδίου πριν την οριστικοποίησή του. 

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στην περίπτωση ελλιπούς ή μη εφαρμογής των ανωτέρω 

σταδίων αφορούν στην επανάληψη του «ίδιου λάθους», στη δημιουργία «περιττών» 

υποδομών ή εγκαταστάσεων κυρίως πλεονάζουσας δυναμικότητας εισερχόμενων 

ρευμάτων, υπερ-δέσμευση πολύτιμων ενωσιακών πόρων αλλά και δημιουργία υπέρογκου 

λειτουργικού κόστος με αποτέλεσμα πιθανόν οι φορείς να μην μπορούν να ανταποκριθούν 

στις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία τέτοιου είδους έργων και 

στο τέλος να «απαξιωθούν» οι υποδομές. 

Στο Σχήμα-3 που ακολουθεί παρουσιάζονται με παραστατικό τρόπο τα βασικά στοιχεία 

που θα πρέπει να «φιλτραριστούν» από τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμους και Φο.Δ.Σ.Α.) 

κατά την εκπόνηση του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α.. 
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Σχήμα - 3: Βασικά «συστατικά στοιχεία» ΠΕ.Σ.Δ.Α.  
 

Το «κλειδί» και οι «βασικοί συντελεστές» της επιτυχίας 

Το «κλειδί» όμως ενός επιτυχούς σχεδιασμού και της υλοποίησής του είναι η 

ουσιαστική ύπαρξη των «ιδιοκτητών των υποδομών» δηλαδή των Φο.Δ.Σ.Α. αλλά και των 

κύριων ιδιοκτητών όλου του σχεδιασμού δηλαδή των Δήμων. Η ανυπαρξία των Φο.Δ.Σ.Α. σε 

πολλές Περιφέρειες της χώρας σήμερα είναι δεδομένη αφού δεν είναι  στελεχωμένοι και επί 

της ουσίας δε συμμετέχουν στον σχεδιασμό και κυρίως στη λειτουργία των έργων.  

Το γεγονός ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των πράξεων (έργων) που σχετίζονται με 

τις υποδομές διαχείρισης των αποβλήτων που υποβάλλονται για συγχρηματοδότηση από τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου δεν έχουν 

υποβληθεί από τους άμεσα εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του σχεδιασμού (Φο.Δ.Σ.Α.) 

αλλά από τρίτους (Περιφέρειες ή Δήμους), οι οποίοι, χωρίς να έχουν πλήρη εικόνα των 

ΠΕΣΔΑ

ΟΦΕΛΟΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ
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δεδομένων, λειτουργούν ως φορείς υλοποίησης, αναδεικνύουν το «πρόβλημα» και τη 

«δυσκολία» εφαρμογής του εκάστοτε ΠΕ.Σ.Δ.Α.. Κατά συνέπεια, κρίνεται επιτακτική η 

ανάγκη για άμεση στελέχωση των Φο.Δ.Σ.Α. προκειμένου να συνεισφέρουν ουσιαστικά στο 

μέγιστο βαθμό καταγραφής της υφιστάμενης πραγματικότητας, παρακολούθησης και 

υλοποίησης του μακρόπνοου σχεδιασμού των νέων ΠΕ.Σ.Δ.Α..   

Από την άλλη πλευρά αυτοί που καλούνται να εφαρμόσουν τις πολιτικές δηλαδή οι 

Δήμοι θα πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος τον σχεδιασμό, να έχουν πλήρη γνώση του 

συνολικού κόστους και να το υιοθετήσουν. 

Αυτοί θα πρέπει να εφαρμόσουν τη διαλογή στη πηγή, να αναπτύξουν τα διακριτά 

ρεύματα, να βελτιώσουν το σύστημα αποκομιδής, να λειτουργήσουν την Δημοτική 

κομποστοποίηση και τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Αποβλήτων εάν διαθέτουν καθώς και 

να καλύψουν το κόστος του συνολικού συστήματος διαχείρισης συμπεριλαμβανομένου και 

αυτού, των Μ.Ε.Α. και των Χ.Υ.Τ.Υ.. 

Στο Σχήμα-4 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικοί συντελεστές που θα πρέπει με 

συντονισμένο τρόπο να διασφαλίσουν την εφαρμοστικότητα των νέων ΠΕ.Σ.Δ.Α. στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους. 

 

 

Σχήμα - 4: Βασικοί συντελεστές ΠΕ.Σ.Δ.Α. 
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Από την Θεωρία στην Πράξη  

     Με δεδομένη τη λήξη εφαρμογής των ΠΕ.Σ.Δ.Α. της περιόδου 2016-2020 και την 

ανάγκη εκπόνησης των νέων, το «εύλογο» ερώτημα που προκύπτει είναι εάν υπάρχουν 

όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις για έναν ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και μακρόπνοο 

σχεδιασμό.  

3.3. Οδηγοί ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

Η Δομή  

 
Η δομή των Οδηγών ΠΕ.Σ.Δ.Α. που εκπονήθηκαν για κάθε Περιφέρεια (πλην της 

Αττικής) διαρθρώνεται σε πέντε Μέρη ως εξής: 

I. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

II. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2025 

III. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2030 

IV. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

V. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στο Μέρος Ι, παρουσιάζεται η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σε σχέση με 

το εκάστοτε οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α. 2016-2020 καθώς και η πορεία των έργων για την υλοποίησή 

του. Παράλληλα, αποδίδεται η εικόνα της συγκριτικής αξιολόγησης της υφιστάμενης 

κατάστασης με σημεία αναφοράς τους στόχους που είχαν τεθεί στο  Ε.Σ.Δ.Α. 2015-2020. 

Το Μέρος Ι, περιλαμβάνει δείκτες υποδομών, διαχείρισης και περιβαλλοντικής 

προστασίας, καθώς και μια διαφορετική κατηγορία δεικτών, αυτών της διακυβέρνησης. Στο 

τμήμα των δεικτών, δίνεται πεδίο στους Φο.Δ.Σ.Α., ώστε με τη συμπλήρωσή τους, να «αυτο-

προσδιοριστούν», όχι μόνο τεχνικά, αλλά και σε σχέση με το «εσωτερικό» και «εξωτερικό» 

τους περιβάλλον, το οποίο, πολλές φορές, καθορίζει και την αποτελεσματικότητα της 

υλοποίησης έργων και γενικότερα της διαχείρισης. 

Στο Μέρος ΙΙ, γίνεται η «προβολή» της εικόνας της κάθε Περιφέρειας στο έτος 2025, 

βάσει της πρόβλεψης λειτουργίας των προβλεπόμενων έργων, με ρεαλιστικούς χρόνους στο 

συγκεκριμένο έτος. Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες υποδομές, γίνεται για την 

Περιφέρεια, η υπολογιστική προσέγγιση των βασικών στόχων, σύμφωνα με τα ποσοστά του 

νέου Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030 και αποτυπώνεται ο βαθμός επίτευξής τους. 

Αντίστοιχα με το «ενδιάμεσο έτος ορόσημο 2025», στο Μέρος ΙΙΙ, «προβάλλεται» η 

εικόνα της Περιφέρειας στο έτος 2030. Στο εν λόγω έτος, «τερματικό σταθμό», ο Οδηγός 
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αποτυπώνει τη θετική πλευρά της πραγματικότητας, δηλαδή, πως θα έχουν ολοκληρωθεί και 

θα λειτουργούν, όλες οι υποδομές που προβλέφθηκαν και σχεδιάστηκαν στο ΠΕ.Σ.Δ.Α. του 

2016-2020. Κατ΄ακολουθία, προσεγγίζονται υπολογιστικά οι στόχοι του έτους 2030, 

σύμφωνα με τα ποσοστά του νέου Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030 και διαμορφώνεται το τελικό 

«προφίλ» της Περιφέρειας. 

Στο Μέρος IV, κωδικοποιούνται ως διαπιστώσεις και κρίσιμα ζητήματα, τα πλέον 

σημαντικά σημεία αυτής της δεκαετούς πορείας. Είναι τα σημεία της διαδρομής των τριών 

Μερών του Οδηγού και των δέκα ετών διαχείρισης. Κατά συνέπεια, είναι ακριβώς αυτά που 

θα πρέπει να κατευθύνουν έγκαιρα, από «σήμερα», από «τώρα», έτσι ώστε να αναληφθούν 

οι  αναγκαίες ενέργειες για να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν τα ενδεικνυόμενα 

ζητήματα, όπως οι απαιτούμενες συμπληρωματικές υποδομές και η ενεργειακή αξιοποίηση 

των παραγόμενων υπολειμμάτων από τις δρομολογημένες μονάδες. 

Στο τελευταίο Μέρος V αναπτύσσεται το «προφίλ» και η δομή ενός προτεινόμενου 

μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης που κρίνεται απολύτως απαραίτητος και θα 

πρέπει να αναπτυχθεί με μέριμνα του Υ.Π.ΕΝ. προκειμένου να αποτελέσει ένα βασικό 

εργαλείο κατά την άσκηση της πολιτικής του τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

Τα πέντε Μέρη των Οδηγών ΠΕ.Σ.Δ.Α. συμπληρώνονται από το αντίστοιχο δικό τους 

Παράρτημα Ι όπου αποτυπώνεται ο Πίνακας των προτεινόμενων έργων βάσει του 

ερωτηματολογίου (Παράρτημα 14) που απεστάλη στους Φο.Δ.Σ.Α. στο πλαίσιο της 

παρούσας εμπειρογνωμοσύνης  και συμπληρώθηκε με δική τους μέριμνα και προτείνεται να 

επικαιροποιηθεί κατά τη φάση της διαβούλευσης με τους Δήμους και τον/τους Φο.Δ.Σ.Α. της 

κάθε Περιφέρειας με στόχο την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών σε δράσεις και 

υποδομές για την υλοποίηση του υπό αναθεώρηση οικείου περιφερειακού σχεδιασμού.  

 

Η Ανάγνωση  

Η ανάγνωση του Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α. είναι «μη τεχνική». Έχει καταβληθεί κάθε 

προσπάθεια «αυτοπεριορισμού» στα ουσιώδη και παρουσίασης σε απλοποιημένη μορφή 

συγκριτικών αποτελεσμάτων ανά πενταετία. Γι΄αυτό: 

 Δεν επεκτείνεται ως κείμενο, αλλά παρουσιάζει μόνο την απαραίτητη πληροφορία σε 

σχέση με τα αποτελέσματα-στόχους που προσεγγίζει. 

 Δεν αναπαράγει το Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030, αλλά αξιοποιεί το ισχύον Ε.Σ.Δ.Α. και 

εμπιστεύεται  στοιχεία, δεδομένα και ισοζύγια της κάθε Περιφέρειας, προκειμένου να 

αποτυπώσει τη σύγκλιση των στόχων μεταξύ του Εθνικού και του Περιφερειακού 

επιπέδου. 

 Παραμένει στη «μεγάλη εικόνα» της Περιφέρειας και επικεντρώνεται στις υποδομές 

(Μ.Ε.Α. και Μ.Ε.ΒΑ.) αρμοδιότητας των Φο.Δ.Σ.Α. και των Δήμων που συνεισφέρουν 

στην επίτευξη των στόχων.  
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 Παράλληλα, επιμένει και τονίζει πως το «μεγάλο στοίχημα» δεν είναι μόνο η 

ολοκλήρωση και λειτουργία των προβλεπόμενων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. 

Είναι και το πόσο σημαντικός και ουσιώδης είναι ο ρόλος της χωριστής συλλογής 

διακριτών ρευμάτων, η οργάνωση των οποίων, από τους Δήμους, είναι καταλυτική για 

την πορεία της Περιφέρειας και της χώρας στη νέα δεκαετία. 

 Αποδίδει ταυτότητα στην Περιφέρεια και υπογραμμίζει τη συμβολή της στην εθνική 

επιδίωξη, ιδίως για το έτος 2030.  

 

Η ανάγνωση του Οδηγού ΠΕ.Σ.Δ.Α. γίνεται με μια διαφορετική οπτική. Μια οπτική που 

δεν αναζητά τα χαρακτηριστικά μιας αναλυτικής μελέτης ΠΕ.Σ.Δ.Α., αλλά μιας 

τεκμηριωμένης, στα σημεία που πρέπει, παρουσίασης. Τα χαρακτηριστικά αυτά, 

προσδιορίζουν και τη βασική ατζέντα της διαβούλευσης που επακολουθεί.  

Οι  Επισημάνσεις  

Ο Οδηγός ΠΕ.Σ.Δ.Α., δομείται με την απαιτούμενη πληρότητα, ώστε να υπάρχουν 

συγκρίσιμοι στόχοι, μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης, του 2025 και περαιτέρω του 2030. 

Ως βασικές παράμετροι της ανάγνωσης επισημαίνονται οι εξής : 

 Το έτος αναφοράς (υφιστάμενη κατάσταση) είναι το έτος 2019, σε εναρμόνιση με το 

Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030. 

 Το πεδίο αναφοράς είναι αποκλειστικά τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.). Ο 

περιορισμός αυτός είναι εξ αντικειμένου του Οδηγού, λόγω της μείζονος ενασχόλησης 

των Φο.Δ.Σ.Α.. 

 Το σημείο αναφοράς, σε σχέση με την ωριμότητα και την πρόοδο των έργων είναι η 

31η/12/2020 δεδομένων των υφιστάμενων διαθέσιμων στοιχείων κατά τη σύνταξη του 

Οδηγού. 

 Η πρόβλεψη ολοκλήρωσης των υποδομών (έως το 2025/μετά το 2025) έγινε με βάση 

το βαθμό ωριμότητας και την εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου υλοποίησης κάθε 

έργου, σε ρεαλιστικές συνθήκες και σύμφωνα με τις διαδικασίες του ισχύοντος  

θεσμικού πλαισίου, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί: 
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Πίνακας 2: Απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης έργου βάσει του «βαθμού» ωριμότητας 

 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Χρόνος μεταξύ 

σταδίων 

5 
Πλήρης ωριμότητα υπάρχει όταν τα 
έργα έχουν συμβασιοποιηθεί ή 
βρίσκονται υπό κατασκευή  

2 έτη 

4 

Υψηλή ωριμότητα υπάρχει όταν τα 
έργα είναι μελετητικά ώριμα και 
έχει εξασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της κατασκευής 
αυτών ή έχουν δημοπρατηθεί 

2 έτη 

3 

Επαρκής ωριμότητα υπάρχει όταν 
υπάρχουν εγκεκριμένες πλήρεις 
μελέτες και εγκεκριμένα τεύχη 
δημοπράτησης 

0,5 έτος 

2 

Χαμηλή ωριμότητα υπάρχει όταν 
υπάρχει περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και βρίσκονται υπό 
εκπόνηση οι τεχνικές μελέτες των 
έργων και έχει εξασφαλιστεί η 
χρηματοδότηση 

1 έτος 

1 

Πολύ Χαμηλή ωριμότητα υπάρχει 
όταν υπάρχει ή βρίσκεται σε στάδιο 
έκδοσης περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης ή όταν έχουν 
χρηματοδοτηθεί δράσεις για την 
μελετητική ωρίμανση των έργων 

1,5 έτος 

0 

Μηδενική ωριμότητα υπάρχει όταν 
τα προτεινόμενα έργα του ΠΕΣΔΑ 
βρίσκονται σε μηδενικό επίπεδο 
(καμία πρόοδος) (Δημοπράτηση και 
συμβασιοποίηση μελετών 
ωρίμανσης) 

1 έτος 

Σύνολο σταδίου 0 έως στάδιο 5 8 έτη 

 

 Ο περιορισμός των πληροφοριών στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, είναι 

εν γνώσει του ότι δεν επιτρέπει την ακριβή αποτύπωση της εικόνας της Περιφέρειας 

και ενδεχόμενα να την «αδικεί», σε σχέση με τις επιδόσεις και τους στόχους αυτής της 

περιόδου. Εξάλλου, η επικείμενη διαβούλευση, ενέχει εξ ορισμού τη διαδικασία 

εισροής ακριβέστερων και περισσότερων στοιχείων. 

 Η καταγραφή της Περιφέρειας, ως περιοχής αναφοράς, και στα τρία Μέρη του Οδηγού 

περιλαμβάνει τη σύνθεση των Α.Σ.Α., η οποία παραμένει σταθερή. Η επανάληψη αυτή, 

δεν γίνεται για λόγους ομοιομορφίας ή αναπαραγωγής, αλλά για να αναδειχθεί η 
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κρίσιμη σημασία της σύνθεσης των Α.Σ.Α. και, ιδίως, η ανάγκη ακριβούς 

προσδιορισμού και επικαιροποίησής της. 

 Οι στόχοι δεν αναφέρονται μόνο ως ποσοστά του Ε.Σ.Δ.Α. για το 2025 και το 2030, αλλά 

ορίζονται (Μέρος ΙΙ), προκειμένου να συνάγεται η υπολογιστική προσέγγισή τους. Ο 

στόχος 1 (ΔσΠ ΑΣ), πλην του Μέρους Ι, δεν επανυπολογίζεται, και δεδομένων των 

ικανοποιητικών επιδόσεων της χώρας, από το 2018, λογίζεται επιτεύξιμος.   

 

Μια πρώτη «ιδέα» ως προς την επίτευξη στόχων το έτος 2025 

 

Γράφημα 1: Επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης Βιολογικών Αποβλήτων το 2025 (35 %) και 

απόκλιση από αυτόν ανά Περιφέρεια 

 

 

 

 

 

 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

2025

Δείκτης χωριστής συλλογής οργανικών  (καφέ κάδος) 2025

Χωριστή συλλογή οργανικών - Απόκλιση από στόχο 2025
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Γράφημα 2: Επίτευξη στόχου της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης 

των Α.Σ.Α. (55 % κ.β.) το 2025 και απόκλιση από αυτόν ανά Περιφέρεια 
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

2025

Δείκτης προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 2025

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση - Απόκλιση από στόχο 2025
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Μια πρώτη «ιδέα» ως προς την επίτευξη στόχων για το 2030  

 

 

Γράφημα 3: Επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης Βιολογικών Αποβλήτων το 2030 (40 %) και 

απόκλιση από αυτόν ανά Περιφέρεια 
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Χωριστή συλλογή οργανικών - Απόκλιση από στόχο 2030
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Γράφημα 4: Επίτευξη στόχου της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης 

των Α.Σ.Α. (60 % κ.β.) το 2030 και απόκλιση από αυτόν ανά Περιφέρεια 
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Γράφημα 5: Επίτευξη του στόχου ελαχιστοποίησης της υγειονομικής ταφής των Α.Σ.Α. (10 %) το 

2030 και απόκλιση από αυτόν ανά Περιφέρεια 
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Χάρτες 

 

Χάρτης 1: Ποσοστό (%) παραγόμενου υπολείμματος Μ.Ε.Α. ανά Περιφέρεια   
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Χάρτης 2: Παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου από τις Μ.Ε.Α. στις οποίες προβλέπεται από 

τον σχεδιασμό τους το έτος 2030 ανά Περιφέρεια   
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Χάρτης 3: Παραγωγή CLO από τις Μ.Ε.Α. το έτος 2030 ανά Περιφέρεια 
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕ.Σ.Δ.Α 

 
Το παρόν Κεφάλαιο αποσκοπεί στην παρουσίαση «κρίσιμων σημείων» και ζητημάτων 

που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και διευθέτησης από πολιτικής πλευράς προκειμένου 

να ολοκληρωθεί η επικείμενη αναθεώρηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α.. Το ζητούμενο από την εν λόγω 

αναθεώρηση είναι να προκύψουν περιφερειακοί σχεδιασμοί διαχείρισης αποβλήτων: 

 Συγκροτημένοι και ουσιαστικοί με ευανάγνωστο «προφίλ». 

 Συνεκτικοί, ρεαλιστικοί και ταυτόχρονα ευέλικτοι υπό προϋποθέσεις, ώστε να 

προωθούνται και εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το μέγιστο δυνατό 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων. 

 Στους οποίους να περιγράφονται με τεκμηριωμένα στοιχεία οι προκρινόμενες 

υποδομές διαχείρισης αποβλήτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 

προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στη βάση του εξορθολογισμού 

του κόστους της διαχείρισης που επωμίζονται οι Δήμοι και κατ΄επέκταση οι πολίτες. 

 Στους οποίους θα περιγράφεται συνοπτικά και το ενδιάμεσο μεταβατικό στάδιο στο 

οποίο θα αποτυπώνεται η διαχείριση των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων 

μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών.  

 Με οριζόντια μέτρα σε θεσμικό, διοικητικό και χρηματοδοτικό επίπεδο, ως 

προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους.  
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4.1. Θεσμικά Ζητήματα 

Με το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133) «…..Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των Φo.Δ.Σ.Α…. και άλλες διατάξεις», η Πολιτεία δίνει την 

δυνατότητα ύπαρξης από έναν (1) μέχρι τρεις (3) Φο.Δ.Σ.Α. σε κάθε Περιφέρεια, με βασική 

προϋπόθεση να προβλέπεται στο υφιστάμενο ΠΕ.Σ.Δ.Α. η ύπαρξη εγκαταστάσεων 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων μέσα στην περιοχή χωρικής 

ευθύνης κάθε Φο.Δ.Σ.Α.. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας Φο.Δ.Σ.Α., τότε αυτός θα έχει 

και την αρμοδιότητα της σύνταξης, παρακολούθησης και τροποποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α., ενώ 

αν συσταθούν περισσότεροι από έναν Φο.Δ.Σ.Α., τότε θα πρέπει να συσταθεί και ένας 

Φορέας Σύνταξης και παρακολούθησης του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α. (Φο.Σ.ΠΕ.Σ.Δ.Α.). 

Ο ανωτέρω νόμος μέχρι και σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, καθώς στις 

Περιφέρειες της χώρας όπου υπάρχουν περισσότεροι από έναν Φο.Δ.Σ.Α., δεν έχουν εκδοθεί 

οι απαιτούμενες διαπιστωτικές πράξεις σύστασης των Φο.Σ.ΠΕ.Σ.Δ.Α., ενώ και σε ορισμένες 

περιοχές που έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις για τη σύσταση των Φο.Δ.Σ.Α., αυτές 

έχουν προσβληθεί δικαστικά, λόγω ασάφειας στις σχετικές διατάξεις του ανωτέρου νόμου. 

Η μη έκδοση των προβλεπόμενων διαπιστωτικών πράξεων, σε εφαρμογή του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ Α 133) «…..Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των Φo.Δ.Σ.Α…. και άλλες διατάξεις», για τους Φο.Δ.Σ.Α., έχει ως αποτέλεσμα 

αφενός την ύπαρξη περισσοτέρων των τριών (3) τοπικών Φο.Δ.Σ.Α. σε μια Περιφέρεια και 

αφετέρου τη μη σύσταση του Φορέα Σχεδιασμού του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (Φο.Σ.ΠΕ.Σ.Δ.Α.), δηλαδή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. ο οποίος θα έχει την 

αρμοδιότητα εκπόνησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α..   

Δεδομένου ότι δεν έχει ρυθμιστεί η παραπάνω «εκκρεμότητα», αυτή έχει άμεσο 

αντίκτυπο: 

 Τόσο στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων, όσο και στην ανταπόκριση των υποχρεώσεων των Φο.Δ.Σ.Α. και 

των Δήμων. 

 Στην επικείμενη αναθεώρηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α. με διάρκεια εφαρμογής μέχρι το 2030, η 

οποία δεν θα καταστεί εφικτή σε πολλές Περιφέρειες, όπου υπάρχουν περισσότεροι 

του ενός Φο.Δ.Σ.Α., λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει συσταθεί ο Φορέας Σύνταξης και 

παρακολούθησης του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α. (Φο.Σ.ΠΕ.Σ.Δ.Α.) που προβλέπει το ισχύον 

εθνικό θεσμικό πλαίσιο κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης.  

Η «εκκρεμότητα» αυτή πρέπει να διευθετηθεί άμεσα προκειμένου να καταστεί εφικτή 

η  εκπόνηση των υπό αναθεώρηση ΠΕ.Σ.Δ.Α., η υλοποίησή τους και κατ΄επέκταση η 

εφαρμογή του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων.  
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4.2. Επανεκτίμηση Σκοπιμότητας Υλοποίησης Υποδομών 

Η Ελλάδα, την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε ένα «κομβικό» σημείο σε ό,τι αφορά 

την διαχείριση των απορριμμάτων της, δεδομένου ότι η προγραμματική περίοδος 2014-2020 

λήγει το 2023, με ορατό τον κίνδυνο, καθώς ο χρόνος ήδη μετράει αντίστροφα, να μην έχουν 

ολοκληρωθεί οι αναγκαίες υποδομές διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων μέχρι τότε. 

Η τυπική ισχύς των ΠΕ.Σ.Δ.Α. που εγκρίθηκαν κατά τα έτη 2016-2017 έληξε την 

31η/12/2020. Ωστόσο, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο οι Αρχές Διαχείρισης 

αξιολογούν και χρηματοδοτούν πράξεις (έργα και δράσεις) Δικαιούχων (Δήμων & Φο.Δ.Σ.Α.) 

σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στους περιφερειακούς σχεδιασμούς του 2016, η 

«αξιολόγηση» των οποίων αναπτύχθηκε διεξοδικά στα παραδοτέα D2 και D3. Όμως έχει ήδη 

διαφανεί ότι αρκετές υποδομές επεξεργασίας (Μ.Ε.Α./Μ.Ε.ΒΑ.) προκειμένου να 

συνεισφέρουν επαρκώς στους στόχους που έχουν τεθεί για τα έτη 2025 και 2030 χρήζουν 

προσαρμογής στα νέα δεδομένα του Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030 χωρίς παράλληλα να έχει 

ξεκαθαριστεί πλήρως αν είναι εφικτή η χρηματοδότησή τους από τα αντίστοιχα 

προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου. 

Από την άλλη πλευρά, από τον «Οδηγό-Γενικές Κατευθύνσεις για την επικαιροποίηση 

των ΠΕ.Σ.Δ.Α.» της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. για 

την περίοδο 2021-2030 έχει δοθεί το «πράσινο φως» στους αρμόδιους φορείς (Δήμους, 

Φο.Δ.Σ.Α.) να δρομολογούν διαδικασίες και δράσεις για την υλοποίηση δικτύων χωριστής 

συλλογής και συνακόλουθων έργων, παρότι μπορεί να μην προβλέπονται καθόλου ή να μην 

προβλέπονται με τον δέοντα τρόπο από τα ΠΕ.Σ.Δ.Α. του 2016, όμως υπό την αυστηρή 

προϋπόθεση, ότι οι προαναφερθείσες διαδικασίες, δράσεις και δίκτυα χωριστής συλλογής 

είναι συμβατά με το νέο Ε.Σ.Δ.Α.. Σε αυτήν την περίπτωση και μέχρι την έγκριση των νέων 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. η συμβατότητα αυτή θα διαπιστώνεται από το Υ.Π.ΕΝ. μετά από αίτημα του 

εκάστοτε αρμόδιου φορέα. Όσα έργα και δράσεις δρομολογηθούν με αυτή τη διαδικασία θα 

ενσωματωθούν υποχρεωτικά στα αντίστοιχα Περιφερειακά Σχέδια κατά την αναθεώρησή 

τους. 

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι την τρέχουσα χρονική περίοδο και 

προετοιμάζοντας κατάλληλα «το έδαφος» για ένα μακρόπνοο και αποδοτικό σχεδιασμό στη 

βάση των «ολοκληρωμένων» συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων που «προκρίνει» το 

ευρωπαϊκό κεκτημένο, είναι απολύτως αναγκαία: 

 Η επανεκτίμηση της σκοπιμότητας υλοποίησης ορισμένων υποδομών διαχείρισης 

αποβλήτων και ιδιαίτερα των τοπικών μεμονωμένων Μ.Ε.ΒΑ. δεδομένου του βαθμού 

ωριμότητάς τους και στη βάση της ανάλυσης τεκμηριωμένων στοιχείων κόστους-

οφέλους. Τα σημαντικότερα μέρη της μελέτης ανάλυσης κόστους-οφέλους αφορούν 

κυρίως: 
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 Στην εκτίμηση και τον προσδιορισμό όλων των σχετικών μεγεθών κόστους και των 

οφελών μίας δεδομένης επένδυσης.  

 Στον καθορισμό της διάρκειας ζωής της επένδυσης. 

 Στην αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών και εκλογή της προτιμώμενης επιλογής.  

 Ο επαναπροσδιορισμός των απαιτούμενων Μ.Ε.ΒΑ. καθώς αποτελούν  μονάδες που 

μπορούν να ενσωματωθούν και ενσωματώνονται «κατά κανόνα» σε Μ.Ε.Α. στη βάση 

της ολοκληρωμένης διαχείρισης όλων των διακριτών ρευμάτων. Γι΄αυτό θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον οριστικό σχεδιασμό των δρομολογημένων Μ.Ε.Α. 

(διακριτή γραμμή επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών, πρόβλεψη επαρκούς 

εξοπλισμού κ.ά.). Στόχος είναι να διερευνηθεί πλήρως η λειτουργική τους ευελιξία (π.χ. 

αξιοποίηση υποδομών βιολογικής επεξεργασίας που προορίζονται για τα σύμμεικτα 

για την επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών) κατά την αναμενόμενη και 

ευκταία αύξηση των ποσοτήτων των προδιαλεγμένων οργανικών Α.Σ.Α. τα επόμενα 

έτη, έτσι ώστε να εξορθολογιστεί το επενδυτικό και το αντίστοιχα λειτουργικό κόστος 

για τους φορείς σε περιφερειακό επίπεδο. 

 Η προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων αξιοποιώντας 

πλήρως τις προκρινόμενες υποδομές επεξεργασίας αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) και για λοιπές 

ροές αποβλήτων (π.χ. ιλύες αστικού τύπου και βιομηχανικά μη επικίνδυνα στερεά 

απόβλητα, ήτοι τα προσομοιάζοντα με τα αστικά στερεά απόβλητα). Προς αυτή την 

κατεύθυνση, προτείνεται να διερευνηθεί από τους φορείς που «αποδέχονται»  

βιομηχανικά μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα στους υφιστάμενους χώρους 

υγειονομικής ταφής που διαχειρίζονται και διαθέτουν Μ.Ε.Α. σε λειτουργία, αν είναι η 

δυνατή η επεξεργασία τους από τις μονάδες (π.χ. επαρκής δυναμικότητα υποδοχής). 
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4.3. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων  

Το σύνολο σχεδόν των αναγκαίων υποδομών διαχείρισης (μεταφόρτωσης, 

επεξεργασίας και διάθεσης) αποβλήτων της χώρας (Μ.Ε.Α, Μ.Ε.ΒΑ., Χ.Υ.Τ., Σ.Μ.Α. κ.ο.κ.) 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι καταγράφονται στα ΠΕ.Σ.Δ.Α.. 

Η κύρια παραδοχή των ΠΕ.Σ.Δ.Α. του 2016 της χώρας και κατ΄ επέκταση των φορέων 

χρηματοδότησης είναι ότι οι βασικές υποδομές επεξεργασίας (ανάκτησης), δηλαδή οι Μ.Ε.Α. 

θα διαχειρίζονται τα δύο κυρίως ρεύματα αποβλήτων, τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και 

τα σύμμεικτα.  

Αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να επανεκτιμηθεί στη βάση της χρηστής «ολοκληρωμένης» 

διαχείρισης των Α.Σ.Α. με έμφαση στην ενίσχυση της διαχείρισης των διακριτών ρευμάτων 

των ανακυκλώσιμων υλικών σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο δίκτυο εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας υπό την εποπτεία των Φο.Δ.Σ.Α., επιφέροντας πολλαπλά θετικά οφέλη τα 

οποία έχουν ως εξής: 

 Εξορθολογισμός της αποκομιδής της ανακύκλωσης. Με την λειτουργία των Μ.Ε.Α. και 

ως Κ.Δ.Α.Υ., τα απορριμματοφόρα των Δήμων θα κατευθύνονται στην πλησιέστερη, 

σχεδιασμένη γι’ αυτόν το σκοπό, μονάδα και όχι στην διαθέσιμη μονάδα, όπως είναι 

σήμερα τα Κ.Δ.Α.Υ.. Κατά κανόνα η χωροθέτηση των Μ.Ε.Α. έχει επιλεγεί με 

«κεντροβαρικά» κριτήρια , έτσι ώστε να δημιουργούνται οι βέλτιστες συνθήκες σε ό,τι 

αφορά τις αποστάσεις και τους χρόνους μεταφοράς των απορριμματοφόρων.  

 Παράλληλα, στις Μ.Ε.Α. υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και ακριβούς καταγραφής των 

στοιχείων ανακύκλωσης κάθε Δήμου, καθώς και καλύτερος και πιο αξιόπιστος έλεγχος. 

 Ταχύτερη εξυπηρέτηση των Δήμων αφού ο συνολικός αριθμός των εγκαταστάσεων για 

τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών (προβλεπόμενες Μ.Ε.Α. & υφιστάμενα 

Κ.Δ.Α.Υ.) θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα έτη με την υλοποίηση των τελικά 

αναγκαίων μονάδων. 

 Οι Φο.Δ.Σ.Α. της κάθε Περιφέρειας θα έχουν την πλήρη «εποπτεία» της ροής όλων των 

αποβλήτων και θα μπορούν να διαμορφώσουν την τιμολογιακή τους πολιτική με 

πλήρη πρωτογενή στοιχεία. 

Η ενσωμάτωση της λειτουργίας των Μ.Ε.Α. και ως Κ.Δ.Α.Υ. είναι καθοριστικής 

σημασίας για την εκπόνηση ενός «ολοκληρωμένου» περιφερειακού σχεδιασμού. Στην 

κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς και οι τυχόν νέες απαιτούμενες 

υποδομές (υποδοχής, αποθήκευσης) ή αναβαθμίσεις υποδομών και εξοπλισμού.  
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4.4. Ενεργειακή Αξιοποίηση  

Ένα πρόσθετο κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να προσδιοριστεί επακριβώς από το Υ.Π.ΕΝ. 

αφορά τον καθορισμό σαφών κατευθύνσεων για την επίτευξη του στόχου  <10 %, της 

συνολικής ποσότητας των αστικών αποβλήτων που παράγονται (κατά βάρος), ως προς την 

υγειονομική ταφή των αστικών αποβλήτων το έτος 2030, ο οποίος διαφαίνεται ότι μπορεί 

να επισυμβεί μόνο με μεθόδους ενεργειακής αξιοποίησης βάσει του Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030. 

Η χάραξη των οριστικών επιλογών από πλευράς του Υ.Π.ΕΝ. για τη βέλτιστη διαχείριση 

των παραγόμενων υπολειμμάτων των Μ.Ε.Α. (υπόλειμμα ή/και CLO) για περαιτέρω 

ενεργειακή αξιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια (περιβαλλοντικά, 

χωροταξικά, οικονομικά κ.α.) πρέπει να οριστικοποιηθεί άμεσα καθώς παραμένουν 

«μετέωροι» οι περιφερειακοί σχεδιασμοί στο συγκεκριμένο τομέα. Τα ερωτήματα και οι 

προβληματισμοί που ανακύπτουν αφορούν: 

 Τη δυνατότητα απορρόφησης δευτερογενών καυσίμων που θα παράγονται στις 

σχεδιαζόμενες Μ.Ε.Α., από την εγχώρια αγορά της τσιμεντοβιομηχανίας και υπό ποιες 

προϋποθέσεις (π.χ. προσδιορισμός κόστους επιβάρυνσης για τους Φο.Δ.Σ.Α. δηλαδή 

τους Δήμους που τους συνιστούν, χρονικός ορίζοντας εφαρμογής κ.α.) θα καταστεί 

εφικτό αυτό. Το gate fee (τέλος εισόδου στους δυνητικούς αποδέκτες) είναι 

καθοριστικός παράγοντας για τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων από τους Δήμους και 

τους οικείους Φο.Δ.Σ.Α. κατά τη διαδικασία εκπόνησης των ΠΕ.Σ.Δ.Α.. Βάσει του 

Πίνακα 3 που ακολουθεί, στηριζόμενοι σε στοιχεία του Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030, προκύπτει 

ότι μελλοντικά οι ενεργοβόρες τσιμεντοβιομηχανίες δύνανται να απορροφήσουν 

815.000  tn/yr SRF/RDF.  

Πίνακας 3: Δυνατότητα απορρόφησης SRF/RDF ανά εγκατάσταση 

 

 Τη «δυσκολία» στην «πράξη» επίτευξης των απαιτούμενων προδιαγραφών 

παραγωγής δευτερογενών καυσίμων για τον «τελικό αποδέκτη» (ποσοστό υγρασίας, 

θερμογόνος δύναμη κ.α.) καθώς και το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος.  

α/α  Εγκατάσταση 
Δυνατότητα απορρόφησης 

SRF/RDF σε πλήρη 
παραγωγή σήμερα (tn/yr) 

Δυνατότητα απορρόφησης SRF/RDF σε 
πλήρη παραγωγή μετά από επενδύσεις 

(2-5 χρόνια) και αδειοδότηση (tn/yr) 

1 Βόλος 80.000 200.000 

2 Μυλάκι (Εύβοια) 50.000 150.000 

3 Καμάρι (Βοιωτία) 80.000 260.000 

4 Δρέπανο (Πάτρα) 0 70.000 

5 Θεσσαλονίκη 40.000 110.000 
6 Ασπρόπυργος 20.000 25.000 

Σύνολο 270.000 815.000 
(Πηγή: Πίνακας 15, Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030 από Ε.Τ.Ε.) 
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 Την ανάπτυξη «συμπληρωματικών» κεντρικών μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης των 

υπολειμμάτων ή των δευτερογενών (απορριμματογενών) καυσίμων που προβλέπει το 

νέο Ε.Σ.Δ.Α. με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ως προς τη 

χωροθέτησή τους. 

 Η εξέταση της δυνατότητας συνεργασίας με συγκεκριμένη τσιμεντοβιομηχανία, η 

οποία επιθυμεί την παραλαβή «πρωτογενώς» του παραγόμενου υπολείμματος από τις 

Μ.Ε.Α., προκειμένου να το επεξεργάζεται η ίδια για παραγωγή δευτερογενούς 

καυσίμου, αποτελεί μια «λύση» η οποία εφόσον προκριθεί σε ορισμένες Περιφέρειες, 

δεν θα απαιτήσει επενδύσεις σε αναβαθμίσεις των Μ.Ε.Α., εφόσον οι οικείοι Δήμοι και 

Φο.Δ.Σ.Α. αποδεχτούν τη συνεργασία με τη συγκεκριμένη τσιμεντοβιομηχανία. 

 Τον τρόπο της αξιοποίησης του υπολείμματος των Μ.Ε.Α. που θα καθορίσει την ανάγκη 

αναβάθμισης ή όχι των Μ.Ε.Α. για τις οποίες δεν υπάρχει πρόβλεψη παραγωγής 

δευτερογενών καυσίμων καθώς και το κόστος αυτής της αναβάθμισης. 

 Την πρόθεση πέντε Περιφερειών (Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής 

Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου & Θεσσαλίας) για δημιουργία μονάδας 

ενεργειακής αξιοποίησης του υπολείμματος που θα προκύπτει από τις προβλεπόμενες 

Μ.Ε.Α.. Και σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος διαχείρισης των 

υπολειμματικών προϊόντων, δηλαδή παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου από τις 

Μ.Ε.Α. ή κατευθείαν επεξεργασία από την μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης του 

υπολείμματος, έτσι ώστε να προκύψουν οι ανάγκες για τυχόν αναβάθμιση των Μ.Ε.Α.. 

Το «πεδίο εφαρμογής» της ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων μετά από την 

επεξεργασία των Α.Σ.Α. σε Μ.Ε.Α. πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα, έτσι ώστε οι Φο.Δ.Σ.Α. της 

ηπειρωτικής χώρας να συμπεριλάβουν στον υπό αναθεώρηση περιφερειακό τους σχεδιασμό 

σχετικές προβλέψεις για επενδύσεις στις υποδομές επεξεργασίας (Μ.Ε.Α.) που χρήζουν 

«πραγματικά» αναβάθμιση για την επίτευξη του στόχου  <10 % ως προς την υγειονομική 

ταφή των αστικών αποβλήτων. 
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5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ  

Η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της απόδοσης συχνά θεωρείται ως κάτι 

«επιπρόσθετο», ένας ανεπιθύμητος περισπασμός που επιβάλλεται, αλλά αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο για την επιτυχία μιας πολιτικής. 

Βασική προϋπόθεση της επιτυχίας ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης για την 

ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι η δημιουργία ενός «ακέραιου» 

μηχανισμού (τι, γιατί, πότε, ποιοι) με την κατάλληλη «πολιτική σφραγίδα» για την λήψη 

καθοριστικών αποφάσεων και τυχόν διορθωτικών ενεργειών.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, «ενεργό» ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο κατέχει την τομεακή πολιτική της διαχείρισης των 

αποβλήτων, καθορίζοντας κατάλληλα και συγκεκριμένα ποιοτικά ή/και ποσοτικά κριτήρια 

για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των μέτρων που θα ακολουθηθούν για 

την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την 

ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, διασφαλίζοντας την επιβολή της νομοθεσίας και την 

πρόβλεψη ενεργοποίησης ποινών σε περίπτωση παρατεταμένης παράβασης από τους 

εμπλεκόμενους φορείς. 

Η επιτυχής υλοποίηση του εκάστοτε εγκεκριμένου περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης 

αποβλήτων προϋποθέτει ταυτόχρονα και την ύπαρξη ενός επαρκούς και αποτελεσματικού 

μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου. 

Ο μηχανισμός παρακολούθησης αξιολόγησης και ελέγχου θα συμβάλει καταλυτικά στην 

πορεία υλοποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. με ορίζοντα εφαρμογής έως το καταληκτικό έτος ορόσημο 

2030 και προτείνεται να αποτελείται από:  

1ο. Ένα αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των επιμέρους περιφερειακών 

σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και κατ΄επέκταση συνολικά της εφαρμογής 

του ισχύοντος Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030. Με τη διαδικασία της παρακολούθησης (monitoring) 

επιχειρείται η μέτρηση αποτελεσμάτων σε σχέση με τους «ρεαλιστικούς» στόχους που 

θα επικυρωθούν στο τελικό στάδιο έγκρισης του περιφερειακού σχεδιασμού από τα 

αρμόδια προς του τούτο όργανα σύμφωνα με την εθνική (άρθ. 35, παρ. 2 του ν. 

4042/2012, ΦΕΚ Α 24) και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η παρακολούθηση θα έχει ως στόχο 

την επαλήθευση ενεργειών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στον «κύκλο» ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, την αποτύπωση των πόρων που 

χρησιμοποιούνται, τη χρονική διάσταση της εκτέλεσης των απαραίτητων ενεργειών από 

τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμους & Φο.Δ.Σ.Α.) και την καταγραφή των δεικτών 

παρακολούθησης/αποτελεσμάτων που θα πρέπει να θεσμοθετηθούν από το Υ.Π.ΕΝ. 
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ακολουθώντας τη λογική της γενικής και βασικής αρχής «αν δεν μπορείς να το 

μετρήσεις, δε μπορείς να το διοικήσεις». 

2ο. Την απαραίτητη διοικητική δομή (σύστημα διακυβέρνησης) με την «πολιτική σφραγίδα» 

του Υ.Π.ΕΝ. που  θα  κληθεί  να  υποστηρίξει  και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα από 

τη λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης με σκοπό τη λήψη καθοριστικών 

αποφάσεων και τυχόν διορθωτικών ενεργειών.  

 

Πιο συγκεκριμένα ως προς το σύστημα παρακολούθησης, προτείνεται η πλήρης 

αναβάθμιση και επέκταση του υπάρχοντος «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΟΠΣ-ΔΑ) το οποίο θα πρέπει να αποτελεί βασικό 

εργαλείο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ., το 

οποίο κατέχει την τομεακή πολιτική της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω σύστημα ήδη προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική 

νομοθεσία (ν. 4555/2018, ΦΕΚ Α 133) και παρακολουθείται από την Ελληνική Εταιρεία 

Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) με περιορισμένες εφαρμογές και 

δυνατότητες (απλή καταγραφή υποδομών, στοιχεία ωριμότητας κ.ο.κ.), χωρίς να συμβάλει 

με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στην «ουσιαστική» παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης 

των έργων διαχείρισης αποβλήτων καθώς και των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. που έχουν υλοποιηθεί, καθώς δεν αποτελεί πολιτική συνιστώσα του Υ.Π.ΕΝ.. Βάσει 

των άρθ. 227 (παρ. 1, περ. ιε) και 228 (παρ. 1, περ. ιβ) του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133) οι 

Φο.Δ.Σ.Α. και οι Δήμοι αντίστοιχα είναι αρμόδιοι για την καταχώρηση στοιχείων στο υπάρχον 

ΟΠΣ-ΔΑ. 

Η αναβάθμιση και επέκταση της πλατφόρμας του ΟΠΣ-ΔΑ προτείνεται να στηρίζεται στα 

παρακάτω: 

 Διασύνδεση με όλα τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει το Υ.Π.ΕΝ. 

(Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο ως προς τα 

έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων) καθώς και συναρμόδιων Υπουργείων που 

σχετίζονται με τη διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων (Υπουργείο Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων & ΥΠ.ΕΣ.) στον τομέα των στερεών αποβλήτων.  

 Συστηματοποίηση της διαδικασίας συγκέντρωσης και καταγραφής αξιόπιστων 

στοιχείων (μέση σύσταση Α.Σ.Α., ποσότητες αποβλήτων που υπέστησαν επεξεργασία 

σε Μ.Ε.Α./Μ.Ε.ΒΑ. σε t/έτος κ.ο.κ.) από τους Δήμους και τους Φο.Δ.Σ.Α. που 

απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α.. Η καταγραφή 

αξιόπιστων και βασικών δεδομένων είναι βασική προϋπόθεση κάθε σχεδιασμού. Η 

απόκλιση των παραγόμενων ποσοτήτων Α.Σ.Α. μεταξύ δεδομένων του Ε.Σ.Δ.Α. και των 

ερωτηματολογίων των Φο.Δ.Σ.Α. αναδεικνύει την έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων και 

κατ΄ επέκταση τους λάθος υπολογισμούς. 
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 Χρήση προκαθορισμένων δεικτών παρακολούθησης/απόδοσης με τους οποίους θα 

μετράται και θα αποτιμάται η εξέλιξη και η πρόοδος υλοποίησης των τιθέμενων 

στόχων του ΠΕ.Σ.Δ.Α. (προετοιμασία αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών κ.ά.). Οι δείκτες παρακολούθησης/απόδοσης που θα 

καθοριστούν από το Υ.Π.ΕΝ. θα πρέπει να είναι εύκολα μετρήσιμοι, αντικειμενικοί και 

αντιπροσωπευτικοί των τιθέμενων στόχων διαχείρισης αποβλήτων λαμβάνοντας 

υπόψη και τις απαιτήσεις της Απόφασης της Ε.Ε. της 18ης Νοεμβρίου 2011 

(2011/753/ΕΕ) περί «Θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο 

της συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

 Κατάρτιση τυποποιημένης συγκεντρωτικής απολογιστικής ετήσιας/πενταετούς 

έκθεσης για τους Φο.Δ.Σ.Α. σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των στόχων του 

ΠΕ.Σ.Δ.Α., την τεκμηρίωση μη επίτευξης των στόχων καθώς και τους λόγους που 

ενδεχομένως καθιστούν αναγκαία την αναθεώρησή του. Η εν λόγω έκθεση προόδου 

θα αξιολογείται πλήρως από τη διοικητική δομή που θα ηγείται της παρακολούθησης  

του συστήματος και οι Φο.Δ.Σ.Α. θα ενημερώνονται με σαφές σχέδιο συμμόρφωσης 

από τα αρμόδια διοικητικά όργανα για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν με στόχο 

τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Με τη συστηματική σύγκριση στόχων-αποτελεσμάτων καθίσταται δυνατή η αποτίμηση 

της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προς υλοποίηση και υλοποιηθεισών 

υποδομών, ο έλεγχος της πορείας και της ποιότητας του «σχεδιασμού» προς τους στόχους 

οι οποίοι θα τεθούν και τελικά μια συγκροτημένη αναφορά προτάσεων με στόχο την 

αναθεώρηση του σχεδιασμού στο χρόνο που προβλέπεται ή ενδεχομένως και νωρίτερα για 

την επίτευξη των επιθυμητών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων για τις ροές των αποβλήτων.  

Επισημαίνεται  ότι η προτεινόμενη αναβάθμιση και επέκταση της πλατφόρμας του ΟΠΣ-

ΔΑ δεν θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως μέρος μίας ευρύτερης 

δέσμης μέτρων που θα πρέπει να στοχεύουν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό  του τομέα της  

Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. 

Ο σχεδιασμός των απαιτούμενων μέτρων για την αποτελεσματική διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων, τόσο σε περιφερειακό όσο και εθνικό επίπεδο, δεν μπορεί παρά να 

αναγνωρίσει τα  αναμενόμενα οφέλη από τη εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών  σε όλα τα 

επίπεδα διαχείρισης των αποβλήτων και να εξειδικεύσει τις αναγκαίες δράσεις που θα 

οδηγήσουν σε ταχύτερη, ασφαλέστερη, οικονομικότερη και με μεγαλύτερη διαφάνεια 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Η εξασφάλιση πόρων από την βελτιστοποίηση των  

πρακτικών συλλογής των αποβλήτων, η μετάβαση σε συστήματα χρέωσης των υπηρεσιών 

διαχείρισης αποβλήτων «Πληρώνω Όσο Πετάω» (Pay As You Throw) και  η αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες της πόλης αποτελούν ορισμένες μόνο 

δυνατότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από την αναβάθμιση των υφιστάμενων 
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πληροφορικών συστημάτων, την εξασφάλιση  της διαλειτουργικότητάς τους και την 

εφαρμογή «έξυπνων» τεχνολογιών που αυτή μπορεί να υποστηρίξει.   

Η σύνταξη ενός οδικού χάρτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τη κατεύθυνση αυτή. 

Ο καθορισμός ευδιάκριτων στόχων, η εξειδίκευση των κατευθύνσεων για την αξιοποίηση 

των ψηφιακών μέσων και νέων τεχνολογιών και ο σχεδιασμός ενός σχεδίου οργανωμένης 

μετάβασης σε ένα υψηλότερο επίπεδο ψηφιακής οργάνωσης, λειτουργίας και 

διακυβέρνησης κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο τομέας της διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων να κεφαλαιοποιήσει την προστιθέμενη αξία από την εισαγωγή έξυπνων 

ψηφιακών επενδύσεων.    

 

                              
 

 

 
 

Σχήμα - 5: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός  

 
 

Εν κατακλείδι, η ανάπτυξη του προτεινόμενου μηχανισμού παρακολούθησης και 

αξιολόγησης κρίνεται απολύτως απαραίτητη και θα πρέπει να «ταυτοποιηθεί» πλήρως από 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο κατέχει την τομεακή πολιτική της 

διαχείρισης των αποβλήτων, καθορίζοντας κατάλληλα και συγκεκριμένα ποιοτικά και 

ποσοτικά κριτήρια για την αντικειμενική παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των 

περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων της χώρας. 

 

 

  

Αναβάθμιση 

ΟΠΣ ΔΑ

(ΥΠΕΝ)

ΗΜΑ

Χρηματ
οδοτικά 
εργαλεί

α

ΗΠΜ
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

Στην κατακλείδα της παρούσας έκθεσης του συνοδεύει τους Οδηγούς ΠΕ.Σ.Δ.Α., τα κύρια 

συμπεράσματα συνοψίζονται παρακάτω: 

1ο. Η «φιλοσοφία» της εκπόνησης των Οδηγών ΠΕ.Σ.Δ.Α. δεν είναι να υποκαταστήσει τα 

υπό αναθεώρηση ΠΕ.Σ.Δ.Α., τα οποία θα εκπονηθούν από τον αρμόδιο Φο.Δ.Σ.Α. με 

διάρκεια εφαρμογής τους έως το έτος 2030, με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει το 

ισχύον κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο, αλλά να αναδείξει τα «κρίσιμα ζητήματα» 

εν όψει της επικείμενης αναθεώρησης των οικείων ΠΕ.Σ.Δ.Α. της περιόδου 2016-2020 

προκειμένου τα νέα ΠΕ.Σ.Δ.Α. να καταρτιστούν με συνεκτικό και ορθολογικό τρόπο.  

2ο. Το ζητούμενο είναι οι Οδηγοί ΠΕ.Σ.Δ.Α. και το υπόμνημα σχετικά με τον Οδηγό ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

της Περιφέρειας Αττικής που παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 1-13 να αποτελέσουν 

την «αφετηρία» διαβούλευσης, προβληματισμού και ουσιαστικού διαλόγου με τους 

«βασικούς συντελεστές» (Δήμους, Φο.Δ.Σ.Α. & Υ.Π.ΕΝ.) στον τομέα της διαχείρισης των 

αποβλήτων, προκειμένου να θεμελιωθεί από «σήμερα», ο πιο ρεαλιστικός, 

ορθολογικός, βιώσιμος και αποτελεσματικός σχεδιασμός, έτσι ώστε, κάθε Περιφέρεια 

να βαδίσει στο «αύριο» με συντονισμένα και «στέρεα» βήματα με στόχο τη βέλτιστη 

τεχνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά διαχείριση των αποβλήτων.  

3ο. Πρωτίστως οι Δήμοι και κατ΄επέκταση οι Φο.Δ.Σ.Α. θα πρέπει να αναλάβουν τον 

«πρωταγωνιστικό ρόλο» που τους αναλογεί στη διαδικασία εκπόνησης και υλοποίησης 

των ΠΕ.Σ.Δ.Α., να διερευνήσουν έτσι ώστε να κατανοήσουν τις επακόλουθες 

«οικονομικές συνέπειες» και να επικεντρωθούν στη διαδικασία επιλογής των πιο 

αξιόπιστων, στοχευμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων για τη διαχείριση των 

αποβλήτων εντός των χωρικών τους αρμοδιοτήτων, μέσω βασικών και «αποδεκτών» 

εργαλείων (π.χ. μελέτες ανάλυσης κόστους-οφέλους, ήτοι τεχνικό-οικονομικές 

εκτιμήσεις για τη σύγκριση των αναμενόμενων οφελών από τη δημιουργία 

επενδύσεων).  

4ο. Οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν, θα πρέπει να προκύψουν μέσα από μια 

«εξαντλητική» διαδικασία διαβούλευσης και να έχουν μελετηθεί ολιστικά (π.χ. 

αξιολόγηση πραγματικών και όχι βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικά με την ποιοτική 

σύσταση των Α.Σ.Α. στη βάση του σωστού σχεδιασμού), τόσο από τεχνικής (π.χ. 

κατάλληλες υποδομές, τεχνολογικές λύσεις), οικονομικής (π.χ. επενδυτικά και 

λειτουργικά κόστη) και περιβαλλοντικής πλευράς (π.χ. εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του σχεδίου), αλλά και από κοινωνικής πλευράς, με έμφαση στη συναίνεση, 

στη συμμετοχή και στον εξορθολογισμό του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων προς 

όφελος του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.   

5ο. Το «μεγάλο στοίχημα» δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση και λειτουργία των προκρινόμενων 

υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. Είναι και το πόσο σημαντικός και ουσιώδης είναι ο 
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ρόλος της ανάπτυξης της χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων, η οργάνωση των 

οποίων, από τους Δήμους, είναι καταλυτική για την πορεία του περιφερειακού και 

κατ΄επέκταση και του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων μέχρι το καταληκτικό 

έτος ορόσημο 2030. 

Τα «κρίσιμα σημεία» 

1ο. Τα «κρίσιμα σημεία» που αναδείχθηκαν στο Παραδοτέο D3 «Ανάλυση των κρίσιμων 

σημείων συμφόρησης και των καθυστερήσεων που επηρεάζουν τον «κύκλο» της 

ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων» στο πλαίσιο της τρέχουσας 

εμπειρογνωμοσύνης, παραμένουν και δημιουργούν «το σπάσιμο» της «αλυσίδας» της 

ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων (αποκομιδή-μεταφορά-διαχείριση) με 

αποτέλεσμα τη μη ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των εκάστοτε Σχεδίων διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων που καταρτίζονται. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναδείχθηκε στο 

Παραδοτέο D2 «Σχέδιο Δράσης (Action Plan) επίσπευσης των διαδικασιών για την άρση 

των προβλημάτων και των καθυστερήσεων», ότι ο τομέας της διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων χρήζει «αναδιοργάνωσης» με την ανάληψη δράσεων που θα 

επικεντρώνονται: 

 Στην «αναβάθμιση» του ρόλου των Δήμων που είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη και 

άρτια ανάπτυξη προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή στη βάση των διακριτών 

ρευμάτων με την αξιοποίηση κατάλληλων θεσμικών και διαχειριστικών εργαλείων 

που θα πρέπει να τους χορηγηθούν από την Πολιτεία. (π.χ. διαμόρφωση σύγχρονου 

πλαισίου  κοστολόγησης και τιμολόγησης για την ενίσχυση της εφαρμογής των 

διακριτών ρευμάτων). 

 Στη  «θωράκιση» των Φο.Δ.Σ.Α., των «ιδιοκτητών» των έργων ολοκληρωμένης 

διαχείρισης μέσω της στελέχωσής τους με μόνιμο, εξειδικευμένο και επαρκές 

προσωπικό και στόχο τη δημιουργία «ικανών» Φο.Δ.Σ.Α. έτσι ώστε να 

προγραμματίζουν, να σχεδιάζουν, να επιμελούνται την άρτια επίβλεψη της 

κατασκευής και να λειτουργούν αυτοτελώς τα έργα, επιλύοντας το πρόβλημα της 

διαχείρισης των αποβλήτων με συνέπεια και σε βάθος χρόνου. 

 

2ο. Η Πολιτεία να αναλάβει, με συντεταγμένο τρόπο, στοχευμένα μέτρα για την 

αναδιοργάνωση του «όλου» συστήματος διακυβέρνησης που θα συμβάλει στην 

επίτευξη του σκοπού της ορθολογικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, 

επιφέροντας διαρθρωτικές αλλαγές έτσι ώστε να «ανατραπεί» η προβληματική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα στον τομέα της διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων και να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις με επιτυχία.  

3ο. Η «τυπική» και όχι η «ουσιαστική» προσέγγιση των περιφερειακών σχεδιασμών για τη 

διαχείριση των αποβλήτων θα «συντηρήσει» την ίδια «προβληματική» κατάσταση.    
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Οι Προτάσεις εν όψει της επικείμενης αναθεώρησης των ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

Δεδομένου ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και οι εκάστοτε μέχρι τώρα εγκεκριμένοι 

περιφερειακοί σχεδιασμοί διαχείρισης αποβλήτων δεν επέφεραν επαρκή αποτελέσματα και 

δεν συνεισέφεραν στους τιθέμενους «υπερ-φιλόδοξους» εθνικούς στόχους, θα πρέπει να 

ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα έτσι ώστε τα «κρίσιμα σημεία» που έχουν εντοπιστεί να 

εξομαλυνθούν και η επικείμενη αναθεώρηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α. να χαρακτηρίζεται κυρίως από: 

 Την πραγματική απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης.  

 Ρεαλισμό ως προς τους τιθέμενους στόχους ανάλογα με τα ιδιαίτερα τοπικά 

χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας. 

 Ευελιξία και εφαρμοστικότητα. 

 Ορθολογικό και βιώσιμο σχεδιασμό υποδομών διαχείρισης αποβλήτων με 

προτεραιότητα στην υλοποίηση των άκρως απαραίτητων υποδομών που 

συνεισφέρουν «ουσιαστικά» στους τιθέμενους στόχους.  

 Τη διαδικασία παρακολούθησης που θα εφαρμοστεί. 

Συγκεντρωτικά προτείνονται τα εξής: 

1ο. Η επανεκτίμηση της σκοπιμότητας υλοποίησης ορισμένων υποδομών διαχείρισης 

αποβλήτων και ιδιαίτερα των τοπικών μεμονωμένων Μ.Ε.ΒΑ. δεδομένου του χαμηλού 

βαθμού ωριμότητάς τους. Ο ακριβής επαναπροσδιορισμός των απαιτούμενων Μ.Ε.ΒΑ. 

καθώς αποτελούν  μονάδες που μπορούν να ενσωματωθούν και ενσωματώνονται «κατά 

κανόνα» σε Μ.Ε.Α. στη βάση της ολοκληρωμένης διαχείρισης όλων των διακριτών 

ρευμάτων. 

2ο. Η πρόβλεψη της λειτουργίας των Μ.Ε.Α. και ως Κ.Δ.Α.Υ. για την εκπόνηση ενός 

«ολοκληρωμένου» περιφερειακού σχεδιασμού στη βάση της επεξεργασίας των 

διακριτών ρευμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς 

οι τυχόν νέες απαιτούμενες υποδομές (υποδοχής, αποθήκευσης) ή αναβαθμίσεις 

υποδομών και εξοπλισμού. 

3ο. Η διερεύνηση πλήρους αξιοποίησης των προκρινόμενων υποδομών επεξεργασίας 

αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) και για λοιπές ροές αποβλήτων (π.χ. ιλύες αστικού τύπου και 

βιομηχανικά μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, ήτοι τα προσομοιάζοντα με τα αστικά 

στερεά απόβλητα). Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται να διερευνηθεί από τους 

φορείς που «αποδέχονται»  βιομηχανικά μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα στους 

υφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής που διαχειρίζονται και διαθέτουν Μ.Ε.Α. σε 

λειτουργία, αν είναι η δυνατή η επεξεργασία τους από τις μονάδες (π.χ. επαρκής 

δυναμικότητα υποδοχής). 

4ο. Να οριστικοποιηθούν από πλευράς του Υ.Π.ΕΝ., το συντομότερο δυνατό, σημαντικά 

στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την φάση επικαιροποίησης των 

περιφερειακών σχεδίων και ιδίως αφορούν στη χάραξη των οριστικών επιλογών για τη 
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βέλτιστη διαχείριση του παραγόμενου υπολείμματος των Μ.Ε.Α. (υπολείμματα ή/και το 

SRF/RDF) για περαιτέρω ενεργειακή αξιοποίηση προκειμένου να προσαρμοστούν 

αναλόγως και οι τεχνικές δυνατότητες των προβλεπόμενων υποδομών. 

5ο. Θέσπιση Μηχανισμού παρακολούθησης. Η παρακολούθηση είναι μια συστηματική 

διαδικασία συλλογής δεδομένων προκειμένου να ελέγξει εισροές, εκροές, 

αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους καθ΄όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του 

περιφερειακού σχεδιασμού για να ενημερωθεί η υπέρτερη Διοίκηση και οι 

εμπλεκόμενες φορείς (Δήμοι και Φο.Δ.Σ.Α.) για τις επιδόσεις και την πρόοδο των 

προκρινόμενων έργων.  

 

 

Χρόνοι-Ορόσημα για την αναθεώρηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω ζητήματα θα πρέπει να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος 

για την άρτια αναθεώρηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α. με προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 

της θεσμικής τους έγκρισης το τρίτο τρίμηνο του 2022. 

 

 
 
 
 

Σχήμα - 6: Ενδεικτικοί Χρόνοι-Ορόσημα για την αναθεώρηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α. 
  

Σαφείς 
κατευθύνσεις 
Υ.Π.ΕΝ. για την 

ενεργειακή 
αξιοποίηση

Σεπτέμβριος 
2021

Οριστικοποίηση 
Σχεδιασμού

(Δήμοι & 
Φο.Δ.Σ.Α.)

Δεκέμβριος 

2021 

Έγκριση 
Αναθεωρημένου 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

2022-2030

Σεπτέμβριος 
2022

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
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Η «επόμενη» μέρα 

 Αξιοποιώντας την «πρώτη γενιά» υποδομών διαχείρισης αποβλήτων 

Προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις λειτουργούσες Μ.Ε.Α.-Μ.Ε.ΒΑ. (οι 

οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,66 % του εξυπηρετούμενου πληθυσμού της χώρας 

σύμφωνα με το Παράρτημα 16-Χάρτης Μ.Ε.Α. σε εθνικό επίπεδο) και σε αυτές που 

αναμένεται να λειτουργήσουν σύντομα (οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,60 % του 

εξυπηρετούμενου πληθυσμού της χώρας σύμφωνα με το Παράρτημα 16-Χάρτης Μ.Ε.Α. σε 

εθνικό επίπεδο) έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητά τους και να 

εξυπηρετήσουν πλήρως τους σκοπούς για τους οποίους συγχρηματοδοτήθηκαν, 

συμβάλλοντας στους στόχους του νέου Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030. Προς αυτή την κατεύθυνση: 

 Οι Φο.Δ.Σ.Α. να υποκινήσουν και να συντονίσουν τη διαδικασία οργάνωσης και 

εφαρμογής της ανάπτυξης δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, 

συνεργαζόμενοι στενά με τους συμμετέχοντες Δήμους. 

 Οι Διαχειριστικές Αρχές να ενεργοποιήσουν όλα τα προβλεπόμενα χρηματοδοτικά 

εργαλεία για την ανάπτυξη δικτύων χωριστής αστικών βιοαποβλήτων με άμεση 

αξιολόγηση και ένταξη τέτοιου είδους δράσεων, υποβοηθώντας τους Δικαιούχους. 

 Οι Δήμοι που εξυπηρετούνται από τις εν λόγω μονάδες να προσανατολιστούν στην 

υποβολή ώριμων πράξεων για την απόκτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού 

εφαρμογής Διαλογής στην Πηγή (καφέ κάδοι, απορριμματοφόρα κ.ο.κ.)  ή/και  στην 

έγκαιρη δρομολόγηση όλων των απαιτούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών για την 

υλοποίηση τους με την υποβοήθηση των Αρχών Διαχείρισης έτσι ώστε να 

ανταπεξέλθουν στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, με ταυτόχρονη 

ευαισθητοποίηση του κοινού. Παράλληλα, να μεριμνήσουν για την οργάνωση και την 

εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν «νεκροί 

(κενοί)» χρόνοι στη λειτουργία των Μ.Ε.ΒΑ. της περιοχής τους. 

 

 Αξιοποιώντας τις πρώτες ενδείξεις και τα πρώτα «αξιόπιστα» δεδομένα 

 

Η προσδοκώμενη έναρξη λειτουργίας σημαντικού αριθμού προβλεπόμενων κύριων 

υποδομών διαχείρισης αποβλήτων (Μ.Ε.Α./Μ.Ε.ΒΑ.), η οποία, με ρεαλιστικούς χρόνους, 

διαφαίνεται για μετά το έτος 2025, προοικονομεί, για παράδειγμα, την ανάγκη 

«αναπροσαρμογής» των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί, ιδίως της «υποχρεωτικής 

καθολικής χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων έως 31 Δεκεμβρίου 2022».  

Επιπλέον, η εξειδίκευση της Στρατηγικής (Εθνικός Σχεδιασμός) σε Επιχειρησιακούς 

Σχεδιασμούς (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), δημιουργεί ένα αναλυτικότερο πεδίο δεδομένων, πολλαπλών 

επιπέδων (π.χ. ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των Α.Σ.Α. ανά Περιφέρεια, ρεαλιστικά 

ισοζύγια χωριστών ρευμάτων και Μονάδων Επεξεργασίας, κ.ά.). Ιδίως εάν, η εκπόνηση των 
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ΠΕ.Σ.Δ.Α., είναι προσανατολισμένη σε κείμενα αξιόπιστων, συνεκτικών και ολοκληρωμένων 

σχεδιασμών,  όπως ήδη έχει αναλυθεί στην παρούσα έκθεση, αναμένεται να τροφοδοτήσει 

τον Εθνικό Σχεδιασμό με επικαιροποιημένα στοιχεία, τα οποία θα συνδιαμορφώσουν ή/και 

θα αναδιαμορφώσουν το Κεντρικό Ισοζύγιο της χώρας.  

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, τα πρώτα «έγκυρα» αποτελέσματα που θα προκύψουν από 

τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ενδιάμεσων εκθέσεων  προόδου εφαρμογής των 

ΠΕ.Σ.Δ.Α., θα αναδείξουν με αξιόπιστο τρόπο: α) την «εικόνα» εφαρμογής του σχεδιασμού 

και την ενδεχόμενη ανάγκη μερικής αναπροσαρμογής των εθνικών στόχων β) την 

διαπίστωση και αιτιολόγηση της πιθανής αδυναμίας επίτευξης των τιθέμενων στόχων, και γ) 

την ανάγκη ενεργοποίησης και ανάληψης δράσεων για τη χρονική παράταση επίτευξής τους.   
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1: Οδηγός ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας 

Θράκης 
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Παράρτημα 2: Οδηγός ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
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Παράρτημα 3: Οδηγός ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
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Παράρτημα 4: Οδηγός ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
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Παράρτημα 5: Οδηγός ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου 
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Παράρτημα 6: Οδηγός ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
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Παράρτημα 7: Οδηγός ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
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Παράρτημα 8: Οδηγός ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
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Παράρτημα 9: Οδηγός ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
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Παράρτημα 10: Οδηγός ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου 
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Παράρτημα 11: Οδηγός ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης 
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Παράρτημα 12: Οδηγός ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
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Παράρτημα 13: Υπόμνημα Σχετικά Με Τον Οδηγό ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

Περιφέρειας Αττικής 
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Παράρτημα 14: Ερωτηματολόγιο Συλλογής Στοιχείων Από Φο.Δ.Σ.Α. (ή Δήμο που ασκεί αρμοδιότητα 

Φο.Δ.Σ.Α. 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΦΟΔΣΑ (ή Δήμο που ασκεί αρμοδιότητα ΦΟΔΣΑ) 

για τη σύνταξη έκθεσης που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνική βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τον 

τομέα των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα για τις προσεχείς διαπραγματεύσεις της περιόδου προγραμματισμού 

2021-2027» η οποία έχει ανατεθεί από την Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG REGIO).  

Σκοπός 

Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου αποσκοπεί στην καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν 

την υφιστάμενη κατάσταση στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης σας.  

Τα στοιχεία που ζητούνται στο παρόν ερωτηματολόγιο (όπως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να αξιοποιηθεί), θα 

βοηθήσουν την προσπάθεια του εμπειρογνώμονα να προσεγγίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υφιστάμενη 

κατάσταση, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και στην κατάρτιση ενός ρεαλιστικού σχεδίου διαχείρισης 

απορριμμάτων. 
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Εμπειρογνώμονας: Τσοκανής Χαράλαμπος 

Στοιχεία επικοινωνίας:  

Π. Δράκου 11 & Πινδάρου 

32200 Θήβα 

Τηλ.: 22620-24631  

Κιν.:  6944 430 279 

Email: tsokaniswaste@gmail.com 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

 

Επωνυμία  

Ταχυδρομική Δ/νση  

Ονοματεπώνυμο Αρμόδιου 
συμπλήρωσης 

 

Ιδιότητα στον Φορέα  

Τηλέφωνο  E-mail  

Δήμοι-Μέλη Φορέα 1/. 

2/. 

3/. 

4/. 

mailto:tsokaniswaste@gmail.com
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5/. 

6/. 

…. 

Αριθμός απασχολούμενου 
προσωπικού στο Φορέα, 
Μόνιμο ή ΙΔΑΧ 

ΠΕ/ΤΕ ΔΕ ΥΕ 

 

…… 

 

…… 

 

…… 

Αριθμός απασχολούμενου 
προσωπικού στο Φορέα, 
ΙΔΟΧ 

ΠΕ/ΤΕ ΔΕ ΥΕ 

…… …… …… 

Αριθμός απασχολούμενου 
προσωπικού στο Φορέα με 
άλλη σχέση απασχόλησης 
(αναφέρετε ποια, π.χ. 
παροχή υπηρεσίας κ.λπ.) 

ΠΕ/ΤΕ ΔΕ ΥΕ 

 

……………….. 

 

…………………… 

 

……………….…… 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕΛΟΣ 

 

 

ΔΗΜΟΙ 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (σε tn/y) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(tn/y) Σύμμεικτα Ανακ/σιμα Βιοαπόβλητα Ιλύες 

      

      

      

      

      

      

      

ΣΥΝΟΛΟ (tn/y)      

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Με ζυγολόγια Ναι/Όχι 

Διαγράψτε αντίστοιχα το Ναι ή το Όχι 

Σε περίπτωση Άλλου τρόπου υπολογισμού, παρακαλούμε περιγράψτε τον. 

Περιγραφή: ……………………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Σημειώσεις: 
1/. Να ληφθούν υπόψη στοιχεία του έτους 2019 ή του πιο πρόσφατου έτους για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη στοιχεία. 
2/. Προσθέστε στον Πίνακα όσες γραμμές απαιτούνται. 
3/. Να συμπληρωθούν μόνο οι στήλες των κατηγοριών αποβλήτων που διαχειρίζεται ο Φορέας. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 (Π.Χ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΛ) 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(σε tn/y) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ 

(π.χ. ΧΥΤΑ, ΜΕΑ, κτλ) 

   

   

   

 
Σημειώσεις: 
1/. Να ληφθούν υπόψη στοιχεία του έτους 2019 ή του πιο πρόσφατου έτους για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη στοιχεία. 
2/. Προσθέστε στον Πίνακα όσες γραμμές απαιτούνται 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

(Προσθέστε όσους Πίνακες απαιτούνται ανάλογα με τον αριθμό των εγκαταστάσεων  
που διαχειρίζεται ο Φορέας σας) 

 

Α/Α:   4. 01 ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ (ΧΥΤΑ/Υ, ΣΜΑ, ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΚΛΠ)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (Κοινότητα/Δήμος) / 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (€)  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ  

ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ  

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΑΠΑΣΧ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΔΟΣ 

Σύμμεικτα tn/y 

Ανακυκλώσιμα tn/y 

Βιοαπόβλητα tn/y 

Ιλύες tn/y 

Άλλο……………….. tn/y 

Άλλο……………….. tn/y 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ (ΓΙΑ 
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ) 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Περιγράψτε:  
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Α/Α:   4. 02 ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ (ΧΥΤΑ/Υ, ΣΜΑ, ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΚΛΠ)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (Κοινότητα/Δήμος) / 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (€)  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ  

ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ  

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΑΠΑΣΧ/ΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΔΟΣ 

Σύμμεικτα tn/y 

Ανακυκλώσιμα tn/y 

Βιοαπόβλητα tn/y 

Ιλύες tn/y 

Άλλο………………. tn/y 

Άλλο………………. tn/y 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ (ΓΙΑ 
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ) 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Περιγράψτε:  
 

 
 
 
 



CHARALAMPOS TSOKANIS – CCI No 2019CE16BAT158 – D1 

 

 70 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(Προσθέστε όσους Πίνακες απαιτούνται ανάλογα με τον αριθμό εγκαταστάσεων που υλοποιούνται) 
 

Α/Α:   5. 01 ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ (ΧΥΤΑ/Υ, ΣΜΑ, ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΚΛΠ)  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΑΞΗΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (Κοινότητα/Δήμος) / 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ (€) / 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ  
ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ (Δικαιούχος)  
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΔΟΣ 

Σύμμεικτα tn/y 

Ανακυκλώσιμα tn/y 

Βιοαπόβλητα tn/y 

Ιλύες tn/y 

Άλλο tn/y 

Άλλο tn/y 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

Ημερομηνία έγκρισης μελετών 
Ημερομηνία έκδοσης ΑΕΠΟ 

Ημερομηνία δημοπράτησης 

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ (ΓΙΑ 
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ) 

  

ΥΠΟΕΡΓΑ  

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Περιγράψτε:  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ (Φορέα, 
Μελετητών, Τεχνικού Συμβούλου, κλπ). 

 

 

Α/Α:   5. 02 ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ (ΧΥΤΑ/Υ, ΣΜΑ, ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΚΛΠ)  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΑΞΗΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (Κοινότητα/Δήμος) / 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ (€) / 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ  
ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ (Δικαιούχος)  
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΔΟΣ 

Σύμμεικτα tn/y 

Ανακυκλώσιμα tn/y 

Βιοαπόβλητα tn/y 

Ιλύες tn/y 

Άλλο tn/y 

Άλλο tn/y 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
Ημερομηνία έγκρισης μελετών 
Ημερομηνία έκδοσης ΑΕΠΟ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία δημοπράτησης 

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ (ΓΙΑ 
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ) 

 

ΥΠΟΕΡΓΑ  

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Περιγράψτε:  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ (Φορέα, 
Μελετητών, Τεχνικού Συμβούλου, κλπ). 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2021-2027) 
(Προσθέστε όσους Πίνακες απαιτούνται ανάλογα με τον αριθμό των έργων που κρίνετε απαραίτητα) 

 

Α/Α:   6. 01 ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ (ΧΥΤΑ/Υ, ΣΜΑ, ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΚΛΠ)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (Κοινότητα/Δήμος) / 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) / 

ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ  
ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΔΟΣ 

Σύμμεικτα tn/y 

Ανακυκλώσιμα tn/y 

Βιοαπόβλητα tn/y 

Ιλύες tn/y 

Άλλο tn/y 

Άλλο tn/y 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Περιγράψτε:  
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Α/Α:   6. 02 ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ (ΧΥΤΑ/Υ, ΣΜΑ, ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΚΛΠ)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (Κοινότητα/Δήμος) / 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) / 

ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ  
ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΔΟΣ 

Σύμμεικτα tn/y 

Ανακυκλώσιμα tn/y 

Βιοαπόβλητα tn/y 

Ιλύες tn/y 

Άλλο tn/y 

Άλλο tn/y 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Περιγράψτε:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ 

Ενδεικτικά: Α) Προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά το στάδιο σύνταξης των τευχών διακήρυξης (έλλειψη εξειδικευμένου 
προσωπικού, αδυναμία κάλυψης αναγκών από άλλες υπηρεσίες) Β) Προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά το χρόνο χωροθέτησης 
και έκδοσης των απαιτούμενων αδειών (καθυστερήσεις από αδειοδοτούσες υπηρεσίες κ.λπ.) Γ) Προβλήματα που παρατηρήθηκαν 
κατά τις διαδικασίες ένταξης της πράξης Δ) Προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού 
(καθυστερήσεις λόγω δικαστικής επίλυσης προσφυγών κ.λπ.) Ε) Προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά το χρόνο υλοποίησης του 
έργου (έλλειψη προσωπικού για επίβλεψη κ.λπ.)  
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
Προσθέστε στον Πίνακα όσες γραμμές απαιτούνται 
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Παράρτημα 15: Ερωτηματολόγιο Συλλογής Στοιχείων Από Δήμους 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

 "Στo πλαίσιo της εμπειρογνωμοσύνης με  τίτλο «Τεχνική Βοήθεια και Συμβουλές σχετικά με τον τομέα των στερεών αποβλήτων 
στην Ελλάδα για τις προσεχείς διαπραγματεύσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027" υπό την εποπτεία της Γενικής 

Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) 

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: …………………… 

ΔΗΜΟΣ:   …………………… 

Περιφέρεια 
Περιφερειακή 

Ενότητα 

Ονοματεπώνυμο 
αρμοδίου υπαλλήλου 

συμπλήρωσης 
Τηλέφωνο E-mail 

…………………… ……………… …………………… …………………… …………………… 
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 

Προσθέστε όσες γραμμές ή στήλες χρειάζεστε για πλήρη αποτύπωση των στοιχείων σας 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
  

Α/Α 

Κατηγορία 
(Μικρό ΠΣ, 

Μεγάλο 
ΠΣ, Γωνιές 
Ανακύκλω
σης,ΚιΠΣ, 
ΚΑΕΔΙΣΠ) 

Αποθηκευτ
ική 

ικανότητα 
Q  (tn/yr) 

Απόφαση 
Υπαγωγής σε 

Π.Π.Δ. ή 
Α.Ε.Π.Ο.  

(αριθμός ΑΔΑ ή 
δεν απαιτείται 
σε περίπτωση 

γωνιών 
ανακύκλωσης) 

Κατάσταση 
(Υφιστάμεν

η ή 
Μελλοντικ

ή) 

Στάδιο 
Υλοποίησης για 

τις υπό 
ωρίμανση 
υποδομές                    

(π.χ. μελέτη, 
δημοπράτηση, 

Κατασκευή) 

Εκτιμώμε
νο 

κόστος  

Πηγή 
χρηματο
δότησης  

(*) 

Χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης 

κατασκευής για τις 
μελλοντικές 

υποδομές/ΓΑ 

Προβλήματα αναφορικά με την 
υλοποίηση των ΠΣ (σχεδιασμός, ένταξη, 

υλοποίηση) 

1                 

  

2                 
  

3                 
  

4                 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  

(*)  Σε περίπτωση ενταγμένης πράξης ή υποβολής αίτησης για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αναφέρετε τον κωδικό ΟΠΣ-MIS 
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 

Προσθέστε όσες γραμμές ή στήλες χρειάζεστε για πλήρη αποτύπωση των στοιχείων σας 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Α/Α 

Δυναμικότητα μονάδας (tn/yr) 

Περιοχή 
Εξυπηρέτησης 

Απόφαση 
Υπαγωγής σε 

Π.Π.Δ. ή 
Α.Ε.Π.Ο. 

(αριθμός ΑΔΑ) 

Κατάσταση 
(π.χ. 

Υφιστάμενη ή 
Μελλοντική) 

Στάδιο 
Υλοποίησης 
για τις υπό 
ωρίμανση 
υποδομές                    

(π.χ. μελέτη, 
δημοπράτηση
Κατασκευή) 

Εκτιμώμενο 
κόστος 

κατασκευής 

Πηγή 
χρηματοδότ

ησης  (*) 

Χρονοδιάγραμ
μα 

ολοκλήρωσης 
κατασκευής για 
τις μελλοντικές 

υποδομές 

Προβλήματα 
αναφορικά με την 

υλοποίηση του έργου 
(σχεδιασμός, ένταξη, 

υλοποίηση) 

προδιαλεγμένο 
οργανικό (tn/yr) 

πράσινα 
απόβλητα 

(tn/yr) 

1                   
  

2                     

3                   
  

4                   
  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

(*)  Σε περίπτωση ενταγμένης πράξης ή υποβολής αίτησης για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αναφέρετε τον κωδικό ΟΠΣ-MIS  
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 

Προσθέστε όσες γραμμές ή στήλες χρειάζεστε για πλήρη αποτύπωση των στοιχείων σας 

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Α/Α 
Δυναμικότητα 

υποδομής 
(tn/yr) 

Περιοχή 
Εξυπηρέτησης 

Απόφαση 
Υπαγωγής σε 

Π.Π.Δ. ή Α.Ε.Π.Ο.   
(αριθμός ΑΔΑ) 

Κατάσταση 
(Υφιστάμενη ή 
Μελλοντική) 

Στάδιο Υλοποίησης για 
τις υπό ωρίμανση 

υποδομές                                     
(π.χ. μελέτη, 

δημοπράτηση, 
Κατασκευή) 

Εκτιμώμενο 
κόστος 

κατασκευής 

Πηγή 
χρηματοδότησης  

(*) 

Χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης 

κατασκευής για 
τις μελλοντικές 

υποδομές 

Προβλήματα αναφορικά 
με την υλοποίηση του 

έργου (σχεδιασμός, 
εντάξη, υλοποίηση) 

1                 

  

2                 
  

3                 
  

4                 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

(*)  Σε περίπτωση ενταγμένης πράξης ή υποβολής αίτησης για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αναφέρετε τον κωδικό ΟΠΣ-MIS  



 
 79 

Παράρτημα 16: Χάρτης Μ.Ε.Α. Στην Ελλάδα Βάσει Επίπεδου Ωριμότητας   
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Παράρτημα 17: Βοηθητικά Αρχεία Υπολογισμών 12 Οδηγών ΠΕ.Σ.Δ.Α. 
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8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

 

1. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα:  

https://eur-lex.europa.eu/legal content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EL 

 

2. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2018/851/ΕΚ «Για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα»: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851 

 

3. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2018/852/ΕΚ «Για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και 

τα απορρίμματα συσκευασίας»: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=EL 

 

4. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2018/850/ΕΚ «Για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής 

ταφής των αποβλήτων»:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=EL 

 

5. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0031 

 

6. https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/plans/2012_guidance_note.pdf 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0031
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