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1. EΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Αντικείμενο-Σκοπιμότητα Παραδοτέων D2 & D3  

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 αναθεωρημένη παρουσίαση των παραδοτέων D2 «Σχέδιο Δράσης (Action Plan) 

επίσπευσης των διαδικασιών για την άρση των προβλημάτων και των καθυστερήσεων» και D3 

«Ανάλυση των κρίσιμων σημείων συμφόρησης και των καθυστερήσεων που επηρεάζουν τον 

«κύκλο» της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων», σύμφωνα με τους όρους της 

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

των εν λόγω παραδοτέων.  

• Επανυποβάλλεται σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε την 30η/10/2020 με θέμα 

«Προς μία αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων 2021-2027», με τη συμμετοχή στελεχών της 

DG-REGIO και των εμπλεκομένων φορέων στον τομέα των στερεών αποβλήτων, κατά την διάρκεια 

της οποίας παρουσιάστηκε συνοπτικά η αρχική έκδοση της εμπειρογνωμοσύνης καθώς και κατόπιν 

των συγκεντρωτικών παρατηρήσεων στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής επί της αρχικής υποβολής 

των παραδοτέων D2 και D3. 

Το Παραδοτέο D2 έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσης (Action Plan) με σκοπό 

την επίσπευση των διαδικασιών για την άρση των προβλημάτων και των καθυστερήσεων που 

εντοπίζονται κατά την εφαρμογή του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των 

αποβλήτων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο πλαίσιο υλοποίησης (ωρίμανση-ένταξη-κατασκευή-

λειτουργία) των έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων που προβλέπονται για την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, συμβάλλοντας στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων που θέτει η 

ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία.  

Το Παραδοτέο D3 έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των κρίσιμων σημείων συμφόρησης και των 

καθυστερήσεων που επηρεάζουν ολόκληρο τον «κύκλο» της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων, δηλαδή από την προετοιμασία ενός σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων μέχρι την πλήρη 

εφαρμογή του, μέσω της ωρίμανσης, της κατασκευής και λειτουργίας των απαιτούμενων 

περιβαλλοντικών υποδομών για την επίτευξη των στόχων. 

Η καταγραφή και σύνθεση των ανωτέρω «πηγάζουν» από την πολυετή εμπειρία 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. 
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Σημειώνεται ότι η δομή της παρούσας έκθεσης λόγω της συνάφειας και συμπληρωματικότητας 

των αντικειμένων των παραδοτέων D2 και D3 έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να παρουσιαστεί αρχικά 

(Ενότητα 2) η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην 

Ελλάδα, η οποία δεν θα επιτύχει το ποσοτικό στόχο του 50% για το έτος 2020, που αφορά στην 

προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων (όπως 

τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί) από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης 

προέλευσης στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ1, όπως 

έγκαιρα είχε προειδοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική της έκθεση προς την Ελλάδα2.  

Στη συνέχεια στην τρίτη Ενότητα της παρούσας Έκθεσης, αναλύονται τα κρίσιμα σημεία και τα 

προβλήματα που οδήγησαν στη μη επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στα εγκεκριμένα σχέδια 

διαχείρισης αποβλήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με αντίστοιχες προτάσεις για την 

αντιμετώπισή τους, προκειμένου η υλοποίηση της στρατηγικής για τα στερεά απόβλητα να καταστεί 

πιο αποτελεσματική, τα οποία αποτελούν αντικείμενο του παραδοτέου D3. Ακολουθεί η τέταρτη 

Ενότητα με την κωδικοποίηση των αντίστοιχων προτεινόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση κρίσιμων 

ζητημάτων στο πλαίσιο της «αναδιάταξης» του τομέα των στερεών αποβλήτων σε πολλαπλά επίπεδα, 

διακυβέρνησης, επιχειρησιακού σχεδιασμού και θεσμικών ενεργειών για την οργάνωση της 

παραγωγικής αλυσίδας της διαχείρισης των αποβλήτων. 

Στην επόμενη Ενότητα (πέμπτη) παρουσιάζεται το Σχέδιο Δράσης (Action Plan), ως αντικείμενο 

του παραδοτέου D2, το οποίο αποτελείται από την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων με στόχο την 

αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που παρεμποδίζουν την ομαλή υλοποίηση των έργων και 

θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων που 

θέτει η ενωσιακή νομοθεσία. Στην έκτη Ενότητα, προτείνεται ο απαραίτητος μηχανισμός (τι, γιατί, πότε, 

ποιοι) που θα πρέπει να δομηθεί για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και ελέγχου της απόδοσης των 

προτεινόμενων μέτρων που θα εφαρμοστούν έτσι ώστε να βελτιωθεί συνολικά η απόδοση της Ελλάδας 

στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Τέλος, η τελευταία ενότητα αποτελεί την 

παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων της παρούσας έκθεσης. 

 

  



TSOKANIS CHARALAMPOS – CCI No 2019CE16BAT158 – D2 & D3     

Σ ε λ ί δ α  5 | 172 

 

 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

2.1. Σύντομο Ιστορικό   

Η  διαχείριση  των στερεών αποβλήτων αποτελεί  σήμερα  ένα  από  τα  πλέον  σύνθετα, δύσκολα  

και  δυσεπίλυτα  ζητήματα  της  σύγχρονης  κοινωνίας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο  βρίσκεται  πολλά  

χρόνια  τώρα  στο  επίκεντρο  συζητήσεων, αντιπαραθέσεων, προτάσεων  και  πολιτικών  

περιβάλλοντος, αφού  συνδέεται  άμεσα  με  την  συνεχή  αστικοποίηση  του  πληθυσμού, το  επίπεδο  

ανάπτυξης  και  τα  σύγχρονα  καταναλωτικά  πρότυπα. Το ζήτημα  αυτό,  δεν  απασχολεί  μόνο  την  

Ελλάδα  αλλά  όλο  σχεδόν  τον  πλανήτη  με  διαφορετικές  ανάγκες, προσεγγίσεις, πλαίσιο  πολιτικής  

και  κοινωνικής  αναφοράς. 

Από το έτος 2005, μετά την πρώτη καταδίκη της Ελλάδας για τις ανεξέλεγκτες χωματερές, μέχρι 

σήμερα γίνεται προσπάθεια αφενός να κλείσουν οι τελευταίοι ενεργοί Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) και να αποκατασταθούν και αφετέρου να κατασκευαστούν οι «αναγκαίες» 

υποδομές επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, προκειμένου η χώρα να προσαρμοστεί στις 

απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα απόβλητα1,3 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. 

Επί 15 χρόνια, η «συζήτηση» και ο διαρκής προβληματισμός στο πλαίσιο άσκησης της 

περιβαλλοντικής πολιτικής των αποβλήτων στρέφεται κυρίως στην διαχείριση της κατηγορίας των 

αστικών στερεών αποβλήτων. Αξίζει να τονιστεί ότι τα αστικά στερεά απόβλητα αποτελούν μόνο το 

15% περίπου του συνόλου των στερεών αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α. 2015-2020, Π.Υ.Σ. 49/2015, ΦΕΚ Α 174), 

ενώ όπως είναι γνωστό ελάχιστα γίνονται για τις λοιπές κατηγορίες στερεών αποβλήτων, δεδομένου 

ότι η χώρα δεν διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές για την διαχείρισή τους, όπως Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Βιομηχανικών Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Β.Α.), Χώρο Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων 

(Χ.Υ.Τ.Ε.Α.) κ.α..  

Παρόλο όμως που τα τελευταία 15 χρόνια, η Ελληνική Πολιτεία δια των αρμοδίων οργάνων της 

ασχολείται κυρίως με την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και το σύνολο σχεδόν των 

ευρωπαϊκών πακέτων στήριξης καθώς επίσης και σημαντικό ποσό εθνικών πόρων διατίθενται προς 

αυτή την κατεύθυνση, δεν έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά αποτελέσματα σύμφωνα με την ενωσιακή 

νομοθεσία.  

Οι λόγοι αυτής της αναποτελεσματικότητας είναι πολλοί, πρωτίστως όμως πηγάζουν από την 

έλλειψη «σταθερής» πολιτικής βούλησης και την αδυναμία της Πολιτείας να εκπονήσει και να 
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εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο με συνέπεια στον τομέα της διαχείρισης των 

αποβλήτων.  

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

λειτουργικό μέσω της άρτιας υλοποίησης των έργων και των συνοδών δράσεων που περιγράφονται σε 

αυτό. Στην κατεύθυνση αυτή, διαπιστώνεται διαχρονικά η έλλειψη μιας κεντρικής εποπτείας και 

ικανότητας συντονισμού η οποία θα διασφαλίζει οριζόντια συνάφεια μεταξύ των πολιτικών στον τομέα 

των στερεών αποβλήτων καθώς και την άρση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή τους. 

Ενδεικτικά σημεία τα οποία αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής 

στην διαχείριση των απορριμμάτων είναι η παράλειψη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου θεσμικού 

πλαισίου για τους Φο.Δ.Σ.Α. με διαδοχικές παρατάσεις για την υλοποίησή του, η αδυναμία έγκαιρης 

εφαρμογής της νομοθεσίας για την ανακύκλωση, η μη ενίσχυση της θεσμικής, διοικητικής και τεχνικής 

ικανότητας των φορέων υλοποίησης και λειτουργίας των έργων (Δήμων & Φο.Δ.Σ.Α.) κ.α. τα οποία 

αναλύονται σε ειδικότερα Κεφάλαια της παρούσας έκθεσης εμπειρογνωμοσύνης.  

Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 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 ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η περίοδος των 

διαπραγματεύσεων για την Πολιτική Συνοχής και τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας 

Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.  

Η ανάγκη για «επείγουσα» αλλά ταυτόχρονα και «ρεαλιστική» δράση στον τομέα της διαχείρισης 

των στερεών αποβλήτων για την συμμόρφωση της Ελλάδας στο δίκαιο της Ε.Ε. είναι δεδομένη και προς 

την υλοποίηση αυτού του σκοπού, θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για ριζικές αλλαγές από 

πλευράς Πολιτείας για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων ώστε να «ανατραπεί» η προβληματική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα στον εν λόγω τομέα. 
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2.2. Αξιολόγηση Ε.Σ.Δ.Α. 2015 – 2020 

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) εξ ορισμού του θα πρέπει να καθορίζει τη 

στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Θα 

πρέπει να αποτελεί ένα «ολοκληρωμένο» σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο να προσδιορίζει 

σαφώς τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους και να υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα.  

Σημειώνεται ότι το Ε.Σ.Δ.Α. και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 

θεσμοθετήθηκαν τέλος του 2015 με την υπ΄ αριθ. 49/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α 

174). Ωστόσο, η σύνταξη τους έγινε:  

• Εν μέσω της οικονομικής και πολιτικής κρίσης που επικρατούσε στην Ελλάδα (εφαρμογή capital 

controls, εντεινόμενη πιθανότητα Grexit), με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής το 2020 για την επίτευξη 

των ποσοτικών στόχων που θέτει η οδηγία 2008/98/ΕΚ, η οποία μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο το 

2012 με τον ν. 4042 (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».   

• Χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής χρόνος διαβούλευσης και ουσιαστικός διάλογος με όλους τους 

φορείς (Δήμοι, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Ε.Ο.ΑΝ. κ.α.) που εμπλέκονται στην 

«αλυσίδα» της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων (συλλογή-μεταφορά-διαχείριση). 

• Υπό την «πίεση» της άμεσης ανάγκης κάλυψης της υποχρέωσης των εκ των προτέρων 

αιρεσιμοτήτων  (θεματικών και γενικών) που έθετε το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο 

Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) 2014-2020 στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων για την προώθηση 

οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων. 

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, η Πολιτεία προχώρησε στην θέσπιση της εθνικής πολιτικής στον 

τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων θέτοντας «φιλόδοξους» αλλά μη ρεαλιστικούς στόχους 

για την πενταετία 2015-2020, οι οποίοι μετακυλίστηκαν και στις συνιστώσες του Περιφερειακού και 

Τοπικού Σχεδιασμού διαχείρισης  αποβλήτων. Αξιολογώντας την πορεία εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Α. 2015-

2020, αναδεικνύεται πως οι στόχοι δεν έμειναν ανεκπλήρωτοι, μόνο επειδή ήταν «φιλόδοξοι». Έμειναν 

ανεκπλήρωτοι όχι γιατί το προηγούμενο σχέδιο εφαρμόστηκε αλλά δεν κατάφερε να πλησιάσει τους 

στόχους, αλλά γιατί αγνοήθηκε μέσω πράξεων και παραλείψεων, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εγείρονται 

μεγάλες αμφιβολίες για την πραγματική πολιτική βούληση να προχωρήσει η διαχείριση των 

απορριμμάτων στην Ελλάδα, έστω ένα βήμα πιο πέρα. 

Το εν λόγω Ε.Σ.Δ.Α. ήταν ένα γενικό κείμενο «υψηλών» επιδιώξεων, δεδομένων των οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών που επικρατούσαν στην χώρα εκείνη την περίοδο, στο οποίο 

συμπεριλήφθηκε το «που θέλουμε να πάμε» (στόχοι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ), χωρίς 

όμως να αναληφθούν και να υλοποιηθούν «στοχευμένα» μέτρα για το «πως θα πάμε εκεί που 

θέλουμε».  
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Υπογραμμίζεται ότι δεν υιοθετήθηκε μια «ουσιαστική» προσέγγιση για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης του τότε εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων μέσω της θέσπισης ενός 

ανεξάρτητου μηχανισμού επιθεώρησης και επίβλεψής του. Η παράλειψη αυτή καθιστά το σχέδιο 

«αδύναμο», χωρίς «κινητήριο δύναμη» ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει την έλλειψη «πραγματικής» 

βούλησης για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής.  

Εν κατακλείδι, παρόλο που στο Ε.Σ.Δ.Α. περιγράφηκαν βραχυπρόθεσμες (π.χ. εκπόνηση μελετών 

ποιοτικής σύστασης Α.Σ.Α., έκδοση ενιαίου κώδικα καθαριότητας για τους Δήμους κ.α.) και 

μεσοπρόθεσμες (π.χ. σύνταξη οδηγού τεχνικών προδιαγραφών διαχείρισης αποβλήτων, ενίσχυση της 

ιεραρχίας των αποβλήτων κ.α.) δράσεις για την υλοποίησή του, δεν δρομολογήθηκαν καθοριστικές 

ενέργειες σε πολιτικό επίπεδο (π.χ. σύσταση ενός ενιαίου συντονιστικού κέντρου για τη λήψη 

αποφάσεων) για την παρακολούθησή του μέσω της ανάδειξης και εφαρμογής ενός συγκεκριμένου 

πακέτου μέτρων (οργανωτικών-διοικητικών, οικονομικών κ.α.) τα οποία θα συνέβαλλαν προς την 

επίτευξη του σκοπού της ορθολογικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων.  
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2.3. Αξιολόγηση ΠΕ.Σ.Δ.Α. 2016 – 2020 

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 απόρροια της εφαρμογής του «μη ρεαλιστικού» εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων 

που προαναφέρθηκε, εκπονήθηκαν, εγκρίθηκαν και κυρώθηκαν από τα αρμόδια προς τούτο όργανα 

μέσα από μια πολυδαίδαλη διαδικασία στα τέλη του 2016, δεκατρία (13) Περιφερειακά Σχέδια 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), ένα για κάθε Περιφέρεια της χώρας, στα οποία ενσωματώθηκαν 

και τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) των Δήμων που ανήκουν σε κάθε Περιφέρεια. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Φορείς Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων, Δήμοι) για την εκπόνηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α. και Το.Σ.Δ.Α. αντίστοιχα δεν είχαν στην κατοχή τους 

θεσμοθετημένους οδηγούς (πρότυπα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών) για την άρτια και έντεχνη 

σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο 

Περιφέρειας και Δήμων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, στα εν ισχύ εγκεκριμένα ΠΕ.Σ.Δ.Α. και Το.Σ.Δ.Α. να 

περιγράφονται υποδομές, δραστηριότητες και δράσεις που δεν είναι επαρκώς ή ακόμη και καθόλου 

τεκμηριωμένες από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής πλευράς και κατά συνέπεια να 

περιλαμβάνουν μη ρεαλιστικούς στόχους και περιορισμένους χρόνους για την επίτευξή τους. 

Η έλλειψη σαφούς θεσμικού πλαισίου από την Πολιτεία στο οποίο να ορίζονται ο σκοπός, οι όροι, 

οι προϋποθέσεις, τα αντικείμενα και οι τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα πρέπει να 

εκπονούνται τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων έδωσε το περιθώριο στις Διοικήσεις των εμπλεκόμενων 

φορέων να μετατρέψουν τα ΠΕ.Σ.Δ.Α. και τα Το.Σ.Δ.Α. σε «ευχολόγια» και όχι σε εργαλεία για την 

απεικόνιση της «πραγματικής» κατάστασης στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων 

σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Επιπλέον, οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τα 

Το.Σ.Δ.Α. των Δήμων θέτουν περιορισμούς σε επιλογές δράσεων διαχείρισης και σε χρηματοδοτικά 

εργαλεία, με κατηγοριοποίηση των έργων, σε έργα πρώτης και δεύτερης χρηματοδοτικής 

προτεραιότητας.  

Πιο αναλυτικά, αυτό σημαίνει ότι οι Προσκλήσεις των Διαχειριστικών Αρχών για την υποβολή 

προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αφορούν αποκλειστικά τα έργα τα οποία 

εντάσσονται στα εγκεκριμένα και αναθεωρημένα ΠΕ.Σ.Δ.Α. ως έργα πρώτης (Α΄) χρηματοδοτικής 

προτεραιότητας. Το γεγονός αυτό έχει επιφέρει «εμπόδια» στην υλοποίηση για παράδειγμα 

απαραίτητων συνοδευτικών εγκαταστάσεων (π.χ. Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων) για την 

περαιτέρω επεξεργασία των αποβλήτων στις Μ.Ε.Α. τα οποία ιεραρχήθηκαν ως έργα β’ προτεραιότητας 

κατά τη σύνταξη των ΠΕ.Σ.Δ.Α. αλλά δε δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησής του λόγω του ό,τι δεν 



TSOKANIS CHARALAMPOS – CCI No 2019CE16BAT158 – D2 & D3     

Σ ε λ ί δ α  10 | 172 

 

καταγράφηκαν στα εκάστοτε ΠΕ.Σ.Δ.Α. ως έργα Α΄ χρηματοδοτικής προτεραιότητας, ακόμα και αν στη 

φάση του επανασχεδιασμού με επίκαιρα δεδομένα και υπό το πρίσμα της ορθολογικής διαχείρισης 

των αποβλήτων τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα υλοποίησής τους με πολλαπλά οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη.  

Βάσει των ανωτέρω, διαφαίνεται ότι η κατηγοριοποίηση των έργων στα ΠΕ.Σ.Δ.Α. σε  έργα Α΄ και 

Β΄ χρηματοδοτικής προτεραιότητας δημιουργεί εξ΄ ορισμού «ανασφάλεια» στον βαθμό εφικτότητας 

υλοποίησης του σχεδιασμού της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων παραπέμποντας στο 

μέλλον την ανάγκη για συμπλήρωση πιθανών νέων υποδομών και «αποδυναμώνοντας» ουσιαστικά τα 

προγραμματισμένα έργα Α΄ προτεραιότητας.   

Επιπρόσθετα αυτό αφορά και τις συνοδές δράσεις ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

αποβλήτων. Οι δράσεις (γωνιές ανακύκλωσης, εξοπλισμός διαχείρισης διαλογής, γερανοφόρα 

φορτηγά, ρυμουλκούμενοι κλαδοθρυμματιστές κ.α.) διαλογής στην πηγή που δεν αναγράφονται στα 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με την προαναφερθείσα πρακτική. Το γεγονός 

αυτό επιφέρει ανομοιογένεια στο περιεχόμενο των Προσκλήσεων που εκδίδονται από τις αρμόδιες 

Αρχές Διαχείρισης και κατ΄επέκταση και στην ένταξη των δράσεων που σχετίζονται με την διαχείριση 

των αποβλήτων στο σύνολο της επικράτειας.  

Χαρακτηριστικό αποτελεί το παράδειγμα των «πράσινων σημείων», καθώς σε ορισμένα 

περιφερειακά σχέδια προκρίνεται η υλοποίηση των «κινητών πράσινων σημείων» και «γωνιών 

ανακύκλωσης» ενώ σε άλλα περιγράφεται μόνο η υλοποίηση «βασικών πράσινων σημείων» ως 

κατάλληλες υποδομές με τον απαραίτητο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα οι εκάστοτε Διαχειριστικές Αρχές 

να αξιολογούν θετικά για την ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μόνο τις δράσεις που 

περιγράφονται στα εν λόγω σχέδια.  

Συμπερασματικά, όλα τα παραπάνω συντελούν στο γεγονός ότι τα ισχύοντα περιφερειακά και 

τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων ως «άκαμπτα» παρουσιάζουν αντικειμενικές δυσκολίες κατά την 

εφαρμογή τους με αρνητικές επιπτώσεις στην αλυσίδα της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων 

ενώ παράλληλα χρήζουν επικαιροποίησης και αναθεώρησης λόγω: 

 Του χρονικού ορίζοντα εφαρμογής τους (έως την 31η/12/2020),  

 Της αναποτελεσματικής εφαρμογής τους και 

 Της έκδοσης των πρόσφατων κοινοτικών Οδηγιών 2018/850/ΕΚ «Για την τροποποίηση της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων»4, 2018/851/ΕΚ «Για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα»5 και 2018/852/ΕΚ «Για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ 

για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας»6. 

Τέλος, σημειώνεται ότι τα ισχύοντα ΠΕ.Σ.Δ.Α. προτείνεται να παραταθούν μέχρι την ολοκλήρωση 

των δεκατριών Οδηγών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων ανά Περιφέρεια που προβλέπονται ως 

αντικείμενο του παραδοτέου D1 της τρέχουσας σύμβασης (2019CE16BAT158). Οι 13 Οδηγοί 

προβλέπεται να γνωστοποιηθούν στους Φο.Δ.Σ.Α. προκειμένου να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενό 

τους σε συνεργασία με τους Δήμους-μέλη τους έτσι ώστε τα νέα ΠΕ.Σ.Δ.Α. δεκαετούς διάρκειας να είναι 

συνεκτικά, ρεαλιστικά και δομημένα σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις του Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να οριστικοποιηθούν από πλευράς του Υ.Π.ΕΝ. σημαντικά 
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στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την φάση επικαιροποίησης των περιφερειακών 

σχεδίων και ιδίως αφορούν στην ενσωμάτωση των παραπάνω κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, 

στην επικαιροποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και στην 

χάραξη των οριστικών επιλογών για τη βέλτιστη διαχείριση του παραγόμενου υπολείμματος των Μ.Ε.Α. 

για περαιτέρω ενεργειακή αξιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια (περιβαλλοντικά, 

χωροταξικά, οικονομικά κ.α.). 
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2.4. Καθορισμός νέων στόχων 

Βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της «ουσιαστικής» 

αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων της χώρας μέσα από μια 

ρεαλιστική αξιολόγησή του (τι, πως και γιατί εφαρμόστηκε πλημμελώς, καθορισμός νέων «έξυπνων» 

στόχων). Επιπλέον, θα πρέπει αρχικά να αξιολογηθούν σε βάθος και έπειτα να αναθεωρηθούν και τα 

σχέδια που υλοποιούνται και καλύπτουν ολόκληρη την γεωγραφική επικράτεια της Ελλάδας (13 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. και 332 Το.Σ.Δ.Α.). 

Οι στόχοι προδιαγράφουν μια «πορεία». Για το λόγο αυτό, οι στόχοι θα πρέπει να είναι «έξυπνοι» 

(smart) δηλαδή: συγκεκριμένοι-σαφείς, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί, συναφείς με το προς αντιμετώπιση 

«πρόβλημα» και εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου. 

 
 

 
 

Εικόνα 1: Έξυπνοι (Smart) Στόχοι 
 

Ωστόσο, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των επικίνδυνων αποβλήτων το οποίο θα καλύπτει τη χρονική 

περίοδο 2020-2030, έχει ήδη εκπονηθεί, τεθεί σε σχετική διαδικασία ηλεκτρονικής δημόσιας 

διαβούλευσης διάρκειας μόνο είκοσι (20) ημερών7, εγκριθεί κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου την 31η Αυγούστου 2020, μετά από εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας8, 

και δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (η με αριθ. 39/2020 Π.Υ.Σ., ΦΕΚ Α 185).  

S
(Specific)

M
(Measurable)

Α
(Achievable)

R
(Relevant)

T
(Time-bound)

Μετρήσιμοι: Αντίληψη 

«πότε» φτάνεις στον 

προορισμό σου  

Ρεαλιστικοί: 

όχι υποθετικοί 
Χρονικά 

προσδιορισμένοι 

Συγκεκριμένοι: Αποφυγή 

αμφισημίας-Εξασφάλιση ότι οι 

τιθέμενοι «στόχοι» έχουν νόημα 

Συναφείς και 

τεκμηριωμένοι: Να 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
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Αξιολογώντας μακροσκοπικά το νέο Ε.Σ.Δ.Α. δεκαετούς διάρκειας, διαπιστώνεται ότι: 

1. Είναι ένα μακροσκελές και όχι ιδιαίτερα «χρηστικό» κείμενο για την υποβοήθηση των φορέων που 

καλούνται να το εφαρμόσουν. 

2. Είναι ένα κείμενο υπερανάλυσης σε επίπεδο ισοζυγίων μάζας, εναλλακτικών σεναρίων, 

προτεινόμενων μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση του σχεδίου και λεπτομέρειας σε 

περιφερειακό επίπεδο, όπου «όλα» είναι «ενδεικτικά», δίνοντας μοναδικό περιορισμό στη 

διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, με την υπόδειξη των κάτωθι στόχων (Ε.Σ.Δ.Α. 2020-

2030, Π.Υ.Σ. 39/2020, ΦΕΚ Α 185):  

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.) 
1.1 Προσαρμογή της διαχείρισης των αποβλήτων με στόχο τη μετάβαση της 

Ελλάδας προς την κυκλική οικονομία. 

1.2 Εφαρμογή στην πράξη της ιεράρχησης των μεθόδων επεξεργασίας των 
αποβλήτων, όπου η υγειονομική ταφή – πάντα και μόνο μετά από 
κατάλληλη προεπεξεργασία των αποβλήτων – θα αποτελεί την τελευταία 
επιλογή.  
Το μέγιστο ποσοστό αστικών αποβλήτων που θα καταλήγουν σε 
υγειονομική ταφή το 2030 να μην ξεπερνά το 10%. 

1.3 Υποχρεωτική καθολική χωριστή συλλογή των Βιολογικών Αποβλήτων έως 
31 Δεκεμβρίου 2022. 

1.4 Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας: 65% κ.β. έως το 2025 και 70% κ.β. 
ως το 2030. 
Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025: 

Τύπος αποβλήτου 
Έως τις  

31/12/2025 
Έως τις 

31/12/2030 

Σύνολο αποβλήτων συσκευασίας 65% κ.β. 70% κ.β. 
Πλαστικά 50% κ.β. 55% κ.β. 

Ξύλο 25% κ.β. 30% κ.β. 

Σιδηρούχα μέταλλα 70% κ.β. 80% κ.β. 

Αλουμίνιο 50% κ.β. 60% κ.β. 

Γυαλί 70% κ.β. 75% κ.β. 

Χαρτί και χαρτόνι 75% κ.β. 85% κ.β. 
 

1.5 Αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της 
ανακύκλωσης των Α.Σ.Α. τουλάχιστον σε ποσοστό 55 % κατά βάρος μέχρι 
το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030. 

1.6 Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και σύγχρονου δικτύου 
υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, στη βάση των αρχών της εγγύτητας και της αυτάρκειας. 

1.7 Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων Α.Σ.Α. και των δευτερογενών 
(απορριμματογενών) καυσίμων 

1.8 Ασφαλής τελική διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ. για το σύνολο της χώρας 

1.9 Οριστικό κλείσιμο και αποκατάσταση όλων των υφιστάμενων Χ.Α.Δ.Α. 
μέχρι το 2022 

1.10 Δημιουργία κινήτρων και αντικινήτρων για τη διαχείριση αποβλήτων, 
ψηφιακών εργαλείων, ενθάρρυνση βέλτιστης αξιοποίησης των 
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ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και προώθηση των πράσινων 
δημόσιων προμηθειών.  

1.11 Παροχή ουσιαστικής δυνατότητας συμμετοχής των εμπλεκόμενων 
φορέων και των πολιτών σε ένα γόνιμο και συνεχή διάλογο με στόχο τη 
μετάβαση στην κυκλική οικονομία. 

1.12 Ανάπτυξη ευρύτατου δικτύου συλλογής ανακύκλωσης υλικών (εκτός των 
αποβλήτων συσκευασίας), ώστε να αυξηθεί το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό 
ανακύκλωσης των υλικών αυτών. 

1.13 Δημιουργία εργαλείων (οδηγοί, μελέτες, τεχνικά πρότυπα κ.α.) για την 
μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. 

 

3. Δεν ενσωματώνει την αναγκαιότητα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του συστήματος 

διακυβέρνησης, σε θεσμικό, διοικητικό, και χρηματοδοτικό επίπεδο, έτσι ώστε να δομηθούν οι 

κατάλληλοι μηχανισμοί αποτελεσματικής εφαρμογής του εθνικού σχεδιασμού για την διαχείριση 

των αποβλήτων. 

4. Δεν υποδεικνύει σαφείς τρόπους με τους οποίους το σχέδιο θα υποστηρίξει την υλοποίηση των 

προτεινόμενων στόχων. 

5. Υιοθετεί εξαιρετικά φιλόδοξους και εμπροσθοβαρείς στόχους, δεδομένων των χαμηλών επιδόσεων 

της χώρας στη διαχείριση των απορριμμάτων σε σχέση με λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε.,  όπως 

αποτυπώνεται στο γράφημα 1 (Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030, Π.Υ.Σ. 39/2020, ΦΕΚ Α 185) που ακολουθεί: 

 
 

Τέτοιου είδους στόχοι, είναι οι εξής: 

 Υγειονομική ταφή των απορριμμάτων στο 10 % το 2030, πέντε χρόνια νωρίτερα από την 

υποχρέωση που ορίζει η σχετική κοινοτική Οδηγία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2018/850/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής 

των αποβλήτων»4, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη μείωση, 
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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). 

 Αύξηση της ανακύκλωσης στο 55% το 2025 και στο 60% το 2030, συμπεριλαμβανομένων και των 

βιοαποβλήτων. 

 Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε όλη 

την επικράτεια μέχρι το 2022. 

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, είναι μια καλή αφορμή να γίνει αντιληπτό ότι τα νέα ΠΕ.Σ.Δ.Α. και 

Το.Σ.Δ.Α. θα πρέπει: 

 Να είναι συγκροτημένα και ουσιαστικά ως σχεδιασμοί, καθώς και ευανάγνωστα ως κείμενα, 

προκειμένου να αποτελέσουν μια εύχρηστη εργαλειοθήκη για τους φορείς που καλούνται να τα 

υλοποιήσουν (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Δήμοι αντίστοιχα). 

 Να δομηθούν με συνεκτικό και ρεαλιστικό τρόπο, προσδιορίζοντας «έξυπνους» στόχους.   

 Να είναι ευέλικτα, έτσι ώστε να προωθούνται και εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το 

μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων, καθώς τα 

«άκαμπτα» σχέδια με μεγαλεπήβολους στόχους θα αποτύχουν στο «πρώτο» εμπόδιο. 

 Να περιγράφουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, με τη χρησιμοποίηση «ενδεδειγμένων» μεθόδων 

και τεχνολογιών, που επιτρέπουν την «ορθολογική» διαχείριση των αποβλήτων (επεξεργασία, 

ανάκτηση, διάθεση) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και 

της δημόσιας υγείας. 

 Να συμπεριλαμβάνουν και το μεταβατικό στάδιο στο οποίο θα αποτυπώνεται η διαχείριση των 

παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών.  

 Να συμπεριλαμβάνουν οριζόντια μέτρα σε θεσμικό, διοικητικό και χρηματοδοτικό επίπεδο, ως 

προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους. 
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3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Η παρούσα ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση των «κρίσιμων» σημείων συμφόρησης και των 

καθυστερήσεων που συνθέτουν το «πλέγμα» των μείζονων διαχρονικών προβλημάτων που τελικά 

επηρεάζουν την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας και διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων έτσι ώστε η χώρα να καταστεί αυτάρκης και 

κατά συνέπεια τη βελτίωση της απόδοσης της Ελλάδας όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. 

Τα «βασικά» προβλήματα-Η προσέγγιση της «μεγάλης εικόνας» 

Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα ως μείζον και διαχρονικό πρόβλημα 

ως προς την αντιμετώπισή του με πολλαπλές πτυχές (πολιτικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και 

κοινωνικές) θα πρέπει να προσεγγιστεί αναλύοντας πρωτίστως την ίδια την λειτουργία του Κράτους και 

των υποσυνόλων του. 

Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων έχει την μορφή των «ομόκεντρων κύκλων» και 

των υποσυνόλων που εμπλέκονται σε αυτή, με τον παρακάτω παραστατικό τρόπο. 

 

Εικόνα 2: «Κύκλοι» διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 
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Ο κύριος και μοναδικά αρμόδιος της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων είναι με βάση 

το Σύνταγμα ο Α΄ βαθμός Αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι. Είναι ο πυρήνας του «όλου συστήματος» 

διαχείρισης, όπως αποτυπώνεται στους κύκλους των εμπλεκόμενων φορέων για την διαχείριση με την 

ευρεία έννοια. Οι Δήμοι, καλούνται να διαχειριστούν τα απορρίμματα, να υιοθετήσουν και να 

υλοποιήσουν τις δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, να ενημερώνουν και να 

ευαισθητοποιούν τους πολίτες και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που θέτει το Ευρωπαϊκό 

και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 

Ο δεύτερος κύκλος, οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) είναι και πάλι οι ίδιοι 

οι Δήμοι, καθώς με την συμμετοχή τους σε αυτούς, καλούνται να προγραμματίσουν και να 

υλοποιήσουν τις αναγκαίες υποδομές για την ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων 

τους. 

Ο τρίτος κύκλος είναι το σύνολο των εμπλεκομένων φορών της Πολιτείας, προκειμένου να 

ορίσουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τόσο των Δήμων όσο και των Φο.Δ.Σ.Α. καθώς και να 

κατευθύνουν, ενισχύσουν, υποβοηθήσουν αλλά και να ελέγξουν το «όλο σύστημα». 

Ο τελευταίος κύκλος είναι το Ευρωπαϊκό περιβάλλον το οποίο ορίζει το θεσμικό πλαίσιο και τις 

κατευθύνσεις, ενώ παρέχει τις χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση των στόχων στο πλαίσιο αυστηρών 

κανόνων και προϋποθέσεων. 

Το σύνολο του πολυπαραμετρικού αυτού συστήματος διακυβέρνησης αναλύεται παρακάτω. 

Ένα κυρίαρχο πρόβλημα είναι η μη εφαρμογή των νόμων με αποτέλεσμα την αδυναμία 

εδραίωσης οποιασδήποτε πολιτικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 82) για 

το θεσμικό πλαίσιο σύστασης των Φο.Δ.Σ.Α., ο οποίος παρατάθηκε 9 φορές επί 6 χρόνια και τελικά 

αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133), ο οποίος επίσης έχει εφαρμοστεί εν μέρει. Ανάλογα 

παραδείγματα έχουμε και με το άρθρο 55 του ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α 67) που αντικατέστησε το άρθρο 

43 «Περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας» και πρόσθεσε το άρθρο 

43Α «Ρυθμίσεις για τον Κανονισμό τιμολόγησης των Φο.Δ.Σ.Α. και την πληρωμή της περιβαλλοντικής 

εισφοράς για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας» του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24), τα οποία 

επίσης δεν έχουν εφαρμοστεί με καθολικό τρόπο.  

Το αμέσως επόμενο πρόβλημα είναι οι δεσμευτικοί χρόνοι διεκπεραίωσης ενός αιτήματος είτε 

αφορά περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου είτε αφορά αξιολόγηση πρότασης χρηματοδότησης 

δράσεων/έργων. Συνήθως δεν υπάρχουν δεσμευτικοί χρόνοι και η δημόσια διοίκηση «καλύπτεται» 

από την φράση «οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί», με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται το αίτημα του εκάστοτε 

ενδιαφερόμενου. Από την άλλη μεριά, ακόμα και στις περιπτώσεις που προβλέπονται «δεσμευτικοί 

χρόνοι», αυτοί δεν τηρούνται χωρίς καμία επίπτωση για την καθυστέρηση.   

Η εμπλοκή πολλών φορέων τόσο της Κεντρικής Κυβέρνησης όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

καθώς και πολλών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης και Αιρετής Περιφερειακής Διοίκησης, όπως 

αποτυπώνεται στον Πίνακα 1 με τις αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων ανά ρόλο, δημιουργεί την ανάγκη 

για ενιαίο συντονισμό, γεγονός που δεν υφίσταται. Αυτό είναι έκδηλο στην έκδοση των προσκλήσεων 

για τη χρηματοδότηση πράξεων, στην ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων έργων στην αξιολόγηση των 
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προτάσεων χρηματοδότησης των εκάστοτε δικαιούχων αλλά και την ένταξη των προτεινόμενων 

πράξεων (έργων/δράσεων). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι προσκλήσεις «δύο ταχυτήτων» 

(άμεση και συγκριτική αξιολόγηση), η καθυστέρηση στην έκδοση προσκλήσεων, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν έτοιμα έργα από τεχνικής πλευράς, ωστόσο μην καθίστανται λειτουργικά και αποδοτικά 

λόγω έλλειψης του απαραίτητου εξοπλισμού (συλλογής, μεταφοράς) από τους Δήμους και τέλος η μη 

πρόβλεψη αξιοποίησης του έτοιμου προϊόντος (π.χ. compost), με αποτέλεσμα να οδηγείται προς ταφή.  

Η έλλειψη ενιαίου συντονιστικού κέντρου για την διαμόρφωση ομοιογενών προσκλήσεων,  την 

έγκαιρη έκδοσή τους, εφαρμόζοντας ενιαίους κανόνες για την αξιολόγηση των προτάσεων, είναι 

εμφανής και δημιουργεί αφενός μεγάλες καθυστερήσεις και αφετέρου μη λειτουργικά και αποδοτικά 

έργα.    

Πίνακας 1: Εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

  

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΙ Χ Χ Χ Χ Χ

Φο.Δ.Σ.Α. Χ Χ Χ Χ Χ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Χ Χ Χ Χ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χ Χ Χ

Υ.Π.ΕΝ. Χ Χ Χ Χ

Γ.Γ.Σ.Δ.Α. Χ Χ Χ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ Π.Ε.Π. Χ Χ

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Χ Χ

Μ.Ο.Δ. A.E. Χ

Ε.Ο.ΑΝ. Χ

ΥΠ.ΕΣ. Χ Χ Χ Χ

Ε.Σ.Π.ΕΛ. Χ

Ε.Δ.ΕΛ. Χ

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Χ

Ε.Ε. Χ Χ Χ
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3.1. Σύστημα Διακυβέρνησης  

3.1.1. Υπουργεία 

Στην Ελλάδα υπάρχουν μείζονα διαθρωτικά προβλήματα στο σύστημα διακυβέρνησης της 

πολιτικής των αποβλήτων. Οι πολύπλοκες διοικητικές δομές και διαδικασίες, οι οποίες προκαλούν 

σημαντικές καθυστερήσεις και σημεία συμφόρησης, αποτελούν το βασικό εμπόδιο για την ορθή και 

έγκαιρη εφαρμογή των Σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που καταρτίζονται.  

Η κεντρική διακυβέρνηση, η οποία αποτελείται από πλήθος φορέων κεντρικής διοίκησης, 

χαρακτηρίζεται διαχρονικά από αδυναμία συντονισμού και ανυπαρξία ιεράρχησης προτεραιοτήτων, 

αποσπασματικότητα και μετατροπή της εθνικής πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων 

σε μικροπολιτική ικανοποίησης πρόσκαιρων σκοπιμοτήτων. 

Έως σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει διασφαλίσει μια ευθεία, αμφίδρομη και σαφή σχέση μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως προς την υλοποίηση του εθνικού 

σχεδιασμού της για την βέλτιστη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της, με αποτέλεσμα: 

• Τον κατακερματισμό ενεργειών από «συναρμόδιους φορείς» ακόμα και σε επίπεδο παροχής των 

απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων για την μετατροπή του εθνικού σχεδιασμού στην πράξη 

με την παραγωγή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και 

• Την διάχυση «ευθυνών» ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς για την αρνητική επίδοση της χώρας 

στον τομέα των αποβλήτων. 

Πιο συγκεκριμένα, κρίσιμο ζήτημα στην παρούσα φάση της προγραμματικής περιόδου, είναι η 

«εμπλοκή» κυρίως τριών Υπουργείων, των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε ζητήματα που αφορούν: 

• Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α., στις αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτει η υλοποίηση 

και εφαρμογή των ΠΕ.Σ.Δ.Α. και κατ’ επέκταση του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων. 

• Την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής για την αξιοπιστία και επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδιασμού. 

• Την αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων (ευρωπαϊκών και εθνικών) για την υλοποίηση (ωρίμανση, 

δημοπράτηση, κατασκευή) των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

Ο συντονισμός μεταξύ των Υπουργείων δεν είναι ο επιθυμητός προκειμένου να επιτευχθούν τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και την 

εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο μέσω της ολοκλήρωσης και άρτιας 

λειτουργίας των απαραίτητων υποδομών.  

Αντιπροσωπευτικό είναι το φαινόμενο της έκδοσης Προσκλήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών 

για τη χρηματοδότηση δράσεων διαλογής στην πηγή (π.χ. προμήθεια καφέ κάδων) ενώ ταυτόχρονα 

υπάρχουν και ενεργές ή υπό έκδοση Προσκλήσεις είτε της κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής του 
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Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον τομέα του περιβάλλοντος είτε των λοιπών αρχών 

διαχείρισης περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, με συναφές αντικείμενο επιλέξιμων, για 

συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε., δράσεων που δημιουργούν «σύγχυση», αποπροσανατολίζοντας τους 

εκάστοτε δυνητικούς δικαιούχους (Δήμους και Φο.Δ.Σ.Α.) στην επιτυχή εφαρμογή αναπτυξιακών 

εργαλείων.  

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου σύστασης και 

λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. που ανήκει σήμερα στην πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα 

πρόβλημα που παραμένει ανεπίλυτο εδώ και χρόνια και θα αναλυθεί διεξοδικά στη σχετική ενότητα, 

καθώς οι εν λόγω φορείς είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για την υλοποίηση των μέτρων και έργων που 

προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης σύμφωνα με την α) πρόληψη, β) 

την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) την ανάκτηση (ενέργειας) και ε) την ασφαλή τελική 

διάθεση σύμφωνα με τα οικεία ΠΕ.Σ.Δ.Α..   

Από την άλλη πλευρά, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο 

μάλιστα έχει την ευθύνη της χάραξης της γενικής περιβαλλοντικής πολιτικής και της διαμόρφωσης μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δεν 

διαθέτει ολοκληρωμένη διαχειριστική παρέμβαση προκειμένου να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και 

αξιολόγηση κατά την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων. 

H έλλειψη ενός επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης στο πλαίσιο της 

άσκησης της πολιτικής της διαχείρισης των αποβλήτων έχει οδηγήσει είτε στην αδυναμία 

αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών είτε στις αποσπασματικές παρεμβάσεις, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσμα τα προβλήματα να έχουν συσσωρευτεί και να έχουν πλέον δομικό χαρακτήρα.   
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Προτάσεις 

 Δημιουργία κεντρικού πολιτικού φορέα μέσω της «αναβάθμισης» της Γενικής 

Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Γ.Γ.Σ.Δ.Α.) του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υφυπουργείo στο οποίο, πέρα των αρμοδιοτήτων που 

ήδη κατέχει η Γ.Γ.Σ.Δ.Α. με σκοπό την προώθηση του Εθνικού και Περιφερειακού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης πάσης φύσεων αποβλήτων, προτείνεται να προστεθεί και η 

διαμόρφωση και θέσπιση ενός «νέου» ευέλικτου θεσμικού πλαισίου σύστασης και 

λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α.. 

 Σύσταση και Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

με σημείο αναφοράς το νέο κεντρικό φορέα (Υφυπουργείο), με σκοπό: 

➢ Τον συντονισμό της διαχείρισης του συνόλου των πόρων (ευρωπαϊκών και εθνικών). 
➢ Την αξιολόγηση και την ένταξη πράξεων (έργων/δράσεων) των δυνητικών δικαιούχων 

(Δήμοι, Φο.Δ.Σ.Α.) που μεγιστοποιούν την λειτουργικότητα και αποδοτικότητά τους και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων του Ε.Σ.Δ.Α. και των ΠΕ.Σ.Δ.Α. για το 
σύνολο των ρευμάτων των στερεών αποβλήτων. 

 

3.1.2. Δήμοι  

Οι Δήμοι, ως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού, έχουν καθοριστικές 

αρμοδιότητες ως προς την προώθηση και τήρηση της ιεράρχησης εργασιών και δράσεων διαχείρισης 

αποβλήτων που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης των Α.Σ.Α., οι οποίες έχουν ως 

εξής: 

• Την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης, μείωσης παραγωγής αποβλήτων και προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση. 

• Την οργάνωση και την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των αστικών αποβλήτων (ανακυκλώσιμων, 

βιοαποβλήτων) στα διοικητικά τους όρια. 

• Τη συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και των 

προδιαλεγμένων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές ανακύκλωσης, 

ανάκτησης ή διάθεσης. 

• Την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των Α.Σ.Α. και την αποκατάσταση των υφισταμένων 

Χ.Α.Δ.Α.. 

• Την ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στα 

διοικητικά τους όρια. 
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• Την εκπόνηση και υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) στα διοικητικά 

όρια του οικείου δήμου. 

• Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση (κατασκευή και λειτουργία) απαραίτητων υποδομών (π.χ. 

Πράσινων Σημείων, Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 

μέχρι ορισμένης δυναμικότητας) στα όρια του οικείου Δήμου. 

 

Κατά συνέπεια, η ορθολογική διαχείριση των Α.Σ.Α. εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την  

αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων των Ο.Τ.Α. οι οποίοι αποτελούν τον «πυρήνα» του «όλου 

συστήματος».  

Στην πραγματικότητα όμως, αναλύοντας το εσωτερικό περιβάλλον των περισσότερων Δήμων, 

διαπιστώνεται ότι υπάρχουν διαχρονικές «παθογένειες» του πολιτικού συστήματος με αποτέλεσμα να 

αποτελούν τον «αδύναμο κρίκο» στην «αλυσίδα» της χρηστής διαχείρισης των αποβλήτων 

(αποκομιδή/συλλογή-μεταφορά-διαχείριση). Αυτό οφείλεται συνοπτικά:  

• Στις υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Καθαριότητας.  

• Στην ελλιπή οργάνωση των Υπηρεσιών των Δήμων.  

• Στο αναποτελεσματικό σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς.  

• Στην κατά περίπτωση εφαρμογή βασικών κανόνων (π.χ. Κανονισμός Καθαριότητας) για την 

αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Περιβάλλοντος. 

• Στην απροθυμία των Δημοτικών Αρχών να εφαρμόσουν όλα τα παραπάνω και να επενδύσουν σε 

έργα μακράς πνοής καθώς και σε αντίστοιχες δράσεις με βάθος σχεδιασμού, λόγω του σύντομου 

χρόνου της Δημοτικής θητείας. 

3.1.2.1. Ανταποδοτικές Υπηρεσίες-Τέλη Καθαριότητας 

Εισαγωγή 

Η κάλυψη του κόστους της συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων γίνεται εξ΄ ολοκλήρου 

από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας τα οποία καταβάλλουν οι πολίτες καθώς και οι επιχειρήσεις-

βιομηχανίες (ως μεγάλοι παραγωγοί), με βάση το εμβαδόν των στεγασμένων ή μη επιφανειών που 

ηλεκτροδοτούνται και χρησιμοποιούνται. Τα τέλη καθαριότητας είναι ανταποδοτικά, με την έννοια ότι 

αποτελούν αντιπαροχή για τις υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχουν οι Δήμοι. 

Αποτελεί πραγματική διαπίστωση ότι οι περισσότεροι Δήμοι παρέχουν μη αποτελεσματικές 

υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής, οι οποίες διαφοροποιούνται τόσο από Δήμο σε Δήμο, όσο 

και μεταξύ περιοχών του ίδιου του Δήμου. 

Μεταβαίνοντας στην εποχή των διακριτών ρευμάτων, όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις για 

εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής για όλα τα ρεύματα αστικών αποβλήτων (σύμμεικτα, 

ανακυκλώσιμα, οργανικά, ογκώδη, πράσινα-κλαδέματα κ.α.) τόσο μειώνεται η δυνατότητα πολλών 

Δήμων να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις.  
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Η αδυναμία αυτή οφείλεται κυρίως στην κακή νοοτροπία και στην έλλειψη ή μη εφαρμογή 

κανόνων που διέπουν το πρόγραμμα καθαριότητας και το σύστημα της αποκομιδής, κανόνων που 

οφείλουν να τηρούν τόσο οι πολίτες, όσο και ο Δήμος δια των αρμοδίων οργάνων του. 

Το «κόστος» της αποκομιδής «αγκάθι» στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Ειδικά την τελευταία δεκαετία, η προώθηση και κατασκευή στην Ελλάδα ολοκληρωμένων 

συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και μονάδων επεξεργασίας οδήγησε στην ανάπτυξη ενός, 

κατά κανόνα, αντιπαραθετικού και στείρου διαλόγου ως προς το κόστος λειτουργίας των μονάδων. 

Σαφέστατα, ο προβληματισμός του «τι κοστίζει στον δημότη η διαχείριση των απορριμμάτων» είναι 

στη σωστή, εποικοδομητική και με όρους δημοσίου συμφέροντος κατεύθυνση. Ωστόσο, εξαντλείται 

μόνο στο τμήμα που αφορά την επεξεργασία και όχι στο τμήμα που αφορά την αποκομιδή. 

Το κόστος της αποκομιδής, αναγόμενο ανά τόνο απορριμμάτων στη συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, είναι υπερπολλαπλάσιο αυτού της επεξεργασίας και με εξαιρετική διαβάθμιση, 

κυμαινόμενο από 50  έως 250 €/tn. Φυσικά, το κόστος αυτό καθαυτό ως μέγεθος δεν αποτελεί δείκτη, 

αλλά σε συνάρτηση με την ποιότητα των υπηρεσιών είναι απολύτως ενδεικτικό. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί το γεγονός της πολιτικής δέσμευσης όλων των Δημοτικών 

Αρχών περί μη αύξησης των ανταποδοτικών τελών, αγνοώντας ότι το ανταποδοτικό κόστος είναι 

συνήθως ανάλογο της αύξησης των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στην περίπτωση που ένας Δήμος 

προχωρήσει στην συλλογή των διακριτών ρευμάτων αποβλήτων στη πηγή (ανάπτυξη επιπλέον κάδων), 

αυξάνει το κόστος συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων, το οποίο θα πρέπει να καλύψει 

αναπόφευκτα με την αντίστοιχη αύξηση των εσόδων του από τα ανταποδοτικά τέλη. Όμως με αυτό το 

τρόπο, αναβαθμίζονται ποιοτικά οι υπηρεσίες του Δήμου προς τον πολίτη και το περιβαλλοντικό 

όφελος. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση των τελών καθαριότητας δεν είναι ευχάριστη για τον πολίτη 

μπορεί να είναι όμως ανταποδοτική και ωφέλιμη αν αναβαθμίζεται και η ποιότητα των υπηρεσιών που 

ο ίδιος ο πολίτης απολαμβάνει από το Δήμο του. 

Οι κυριότερες αιτίες του αυξημένου κόστους αποκομιδής στους Δήμους, οφείλονται: 

• Στην στρεβλή και αποπροσανατολιστική αντίληψη «περί δημοσίου χαρακτήρα της υπηρεσίας 

καθαριότητας» στην οποία δεσμεύτηκε η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας. 

Αντίληψη που στην πραγματικότητα απλά αντιτίθεται στην ανάθεση μέρους των υπηρεσιών 

καθαριότητας και αποκομιδής σε ιδιώτες. Αυτή η άποψη, εκφράζει μια πολιτική, η οποία είναι 

σεβαστή. Σημασία όμως έχει, να δει κανείς αν και κατά πόσο αυτή η πολιτική του δημόσιου 

χαρακτήρα, εξυπηρετεί πράγματι το δημόσιο συμφέρον τόσο σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όσο και 

από πλευράς κόστους για τον δημότη.  

• Στην χρησιμοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας ως δεξαμενή τροφοδότησης άλλων υπηρεσιών 

με προσωπικό. Ακόμα και τα χρόνια της κρίσης και της απαγόρευσης προσλήψεων, οι υπηρεσίες 

καθαριότητας, ακριβώς εξαιτίας του σημαντικού για την δημόσια υγεία χαρακτήρα τους, δόθηκε η 

δυνατότητα να ενισχύονται με προσωπικό με συμβάσεις είτε ορισμένου χρόνου, είτε μόνιμες. Όμως, 

το προσωπικό αυτό που προσλαμβάνεται για την καθαριότητα πολλές φορές μεταφέρεται άτυπα σε 

άλλα γραφεία για την συνδρομή υπηρεσιών εκτός του τομέα της καθαριότητας ή του περιβάλλοντος. 
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• Στον μη εξορθολογισμό των δρομολογίων αποκομιδής, που έχει ως αποτέλεσμα το να 

παρατηρούνται «νεκροί χρόνοι» των απορριμματοφόρων (οχημάτων και πληρωμάτων), δηλαδή 

υπολειπόμενοι του ωραρίου εργασίας, καθώς και χαμηλή πληρότητα των απορριμματοφόρων, 

δηλαδή υπολειπόμενη της διαθέσιμης χωρητικότητάς τους. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από 

την ημερήσια κίνηση των δρομολογίων αποκομιδής των απορριμμάτων και εναπόθεσης στους 

υφιστάμενους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Χαρακτηριστικά, 

παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις οχήματα είτε απορριμματοφόρα τύπου τύμπανου είτε πρέσας, 

χωρητικότητας 8 έως 10 τόνων, να μεταφέρουν το 50% ή και λιγότερο στους Χ.Υ.Τ.Α.. Προφανώς 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους της αποκομιδής, αφού εκτός του κόστους του 

προσωπικού (τριμελές πλήρωμα) επιβαρύνονται και με άλλα κόστη όπως καύσιμα, συντηρήσεις, 

επισκευές κ.α.. Σαφέστατα, ο εξορθολογισμός της αποκομιδής βελτιώνει και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος. 

Προτάσεις 

 Αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων με συστημικό τρόπο. Εξορθολογισμός  

των συστημάτων αποκομιδής. 

 Αξιοποίηση της δυνατότητας παροχής τεχνικής υποστήριξης από τους Φορείς Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων σε θέματα αποκομιδής απορριμμάτων. Οι «ισχυροί» Φο.Δ.Σ.Α. με επαρκή 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό και οργάνωση  έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν τους Δήμους 

παρέχοντάς τους αποτελεσματικές υποστηρικτικές δράσεις σε θέματα αποκομιδής όλων των 

ρευμάτων των αποβλήτων. Μια πολύ καλή πρακτική είναι αυτή του Φο.Δ.Σ.Α. Χανίων 

(Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε..), ο οποίος καλύπτει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων τόσο στην 

αποκομιδή όσο και στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ανάλογες καλές πρακτικές υπάρχουν 

και από άλλους φορείς στην υπόλοιπη Ελλάδα οι οποίοι καλύπτουν μέρος των υπηρεσιών 

καθαριότητας (συλλογή και μεταφορά Α.Σ.Α.) των Δήμων. 

 

 Ανάπτυξη, σε εθνικό επίπεδο, συστήματος παροχής τεχνικής υποστήριξης στους δήμους, 

κυρίως στον τομέα της παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς. 

  

 Διαμόρφωση σύγχρονου πλαισίου προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών με μέτρα 

θεσμικού και διοικητικού χαρακτήρα. 
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3.1.2.2. Ανακύκλωση  

Εισαγωγή 

Η ανακύκλωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα της όλης προσπάθειας για την επίτευξη των 

στόχων που προβλέπονται στο Ε.Σ.Δ.Α. και τα ΠΕ.Σ.Δ.Α. και είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων, 

όσον αφορά τα αστικά στερεά απόβλητα. 

Η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας αποτελεί το πλέον βασικό σύστημα, αφού καλύπτει το 

μεγαλύτερο μέρος των ανακυκλώσιμων υλικών (Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030, Π.Υ.Σ. 39/2020, ΦΕΚ Α 185): 

• Χαρτί – Χαρτόνι    24, 20%  

• Πλαστικό               13, 90% 

• Μέταλλο                  3, 70% 

• Γυαλί                        4, 10% 

Τα εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης αντλούν τους πόρους από τους παραγωγούς, οι οποίοι 

καταβάλουν την ετήσια εισφορά στο σύστημα.  

Τα συστήματα ανακύκλωσης έχουν την υποχρέωση να καταθέτουν στον Ελληνικό Οργανισμό 

Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) τα επιχειρησιακά προγράμματά τους, τα οποία εγκρίνονται και στη συνέχεια 

εφαρμόζονται, σύμφωνα με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ Α 170) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ 

ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις». 

Το κυρίαρχο σύστημα ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας είναι η «Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε..» (Ε.Ε.Α.Α.), ενώ παράλληλα λειτουργεί και το σύστημα της 

Ανταποδοτικής ανακύκλωσης.  

Σε ό,τι αφορά την Ε.Ε.Α.Α., ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές 

επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν 

διάφορες συσκευασίες. H Ε.Ε.Α.Α. οργάνωσε  το γνωστό «Σύστημα των μπλε κάδων», παρέχοντας σε 

κάθε ενδιαφερόμενο Δήμο τα εξής: 

• 1 μπλε κάδο των 1.100 lt ανά 75 κατοίκους 

• Για κάθε 250 μπλε κάδους, 1 όχημα αποκομιδής των μπλε κάδων (χωρητικότητας 14 ή 16 m3). 

• Λειτουργικό και ενημερωτικό υλικό (τσάντες ανακύκλωσης & ενημερωτικά  φυλλάδια) για την 

εφαρμογή του προγράμματος. 

Επίσης, η Ε.Ε.Α.Α. παράγει υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κυρίως για την εκπαίδευση 

της μαθητικής κοινότητας και συμμετέχει στη συνδιοργάνωση διαδραστικών δράσεων και εκδηλώσεων 

με τους Δήμους. 
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Το δεύτερο σύστημα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας είναι η εταιρία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» η οποία αναπτύσσει το «σπιτάκι ανακύκλωσης», το οποίο τοποθετείται 

σε κεντρικά σημεία των Δήμων (πλατείες), όπου οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν τα προς 

ανακύκλωση υλικά. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει αναπτυχθεί σε περιορισμένο αριθμό Δήμων και 

σημείων, αφού τοποθετείται κυρίως σε κεντρικά σημεία (πλατείες).  

Σε εφαρμογή του ισχύοντος Εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων με 

χρονικό ορίζοντα εφαρμογής έως το 2020, η Πολιτεία θεσμοθέτησε τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ Α 170), 

σύμφωνα με τον οποίο όλα τα συστήματα ανακύκλωσης οφείλουν να καταθέσουν επιχειρησιακά 

σχέδια στον Ε.Ο.ΑΝ. προκειμένου να προμηθεύσουν τους Δήμους με τον κατάλληλο εξοπλισμό (κάδους 

& οχήματα αποκομιδής) για την ανάπτυξη των διακριτών ρευμάτων και την επίτευξη των στόχων. 

Η έγκριση των συστημάτων έχει καθυστερήσει με αποτέλεσμα να μην ενισχύονται τα διακριτά 

ρεύματα. 

Ο κύριος λόγος που καθυστερεί η έγκριση των κύριων συστημάτων ανακύκλωσης των υλικών 

συσκευασίας είναι η διαμάχη των δύο συστημάτων (Ε.Ε.Α.Α. & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ) με αφορμή δικαστικές προσφυγές της δεύτερης. 

Παρόλο που ο Ε.Ο.ΑΝ. ενέκρινε στις 13 Μαΐου 2020 το επιχειρησιακό σχέδιο της Ε.Ε.Α.Α., αυτό 

δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή, λόγω της προαναφερόμενης διένεξης. 

Προβλήματα στην τομέα της ανακύκλωσης  

Παρόλο που το  σύστημα της Ε.Ε.Α.Α. των «μπλε κάδων», καλύπτει σήμερα το σύνολο σχεδόν των 

Δήμων της χώρας (305 από τους 332 Δήμους συνολικά)9, τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης 

παραμένουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο και υπολείπονται των στόχων που τίθενται στο Ε.Σ.Δ.Α., στα 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. αλλά και τα Τοπικά σχέδια των Δήμων. 

Οι «αρρυθμίες» ξεκινούν από τον έλεγχο που πρέπει να ασκεί ο Ε.Ο.ΑΝ. στα συστήματα της 

ανακύκλωσης, ο οποίος είναι ελλιπής και διαχέεται στον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), στον τρόπο οργάνωσης της ανακύκλωσης στους Δήμους και στη 

συμμετοχή των πολιτών.  

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) 

Ο Ε.Ο.ΑΝ., υπαγόμενος στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, μέσα από την απολογιστική έκθεσή του για την περίοδο 2015-201610, είχε επισημάνει τις 

«εκκρεμότητες» σε πολλά θέματα που άπτονται των εγκρίσεων λειτουργίας των Συστημάτων 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.), όπως: 

• Της ύπαρξης νομοθετικού κενού σε ό,τι αφορά τη θέσπιση προθεσμιών για την κατάθεση/ 

αξιολόγηση/λήψη απόφασης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χορήγησης, ανανέωσης, 

τροποποίησης ή/και ανάκλησης της έγκρισης των Σ.Ε.Δ.. Το μόνο χρονικό όριο που αναφέρεται στη 

νομοθεσία σχετίζεται με την αρχική υποβολή του επιχειρησιακού σχεδίου στην περίπτωση 

ανανέωσης της έγκρισης ενός Σ.Ε.Δ., το οποίο ορίζεται σε τρεις μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης 

έγκρισης του Σ.Ε.Δ. και  
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• Της έλλειψης αναλυτικού οδηγού σύνταξης επιχειρησιακών σχεδίων ή/και συγκεκριμένου 

μορφότυπου, πέραν των γενικών κατευθύνσεων που περιέχονται στη σχετική νομοθεσία, ώστε τα 

κατατιθέμενα επιχειρησιακά σχέδια να είναι πιο περιεκτικά, σαφή και στοχευμένα και επομένως να 

περιορίζονται οι χρόνοι αναμονής στα διάφορα στάδια αξιολόγησής τους. 

Παρόλο που με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ Α 170) άρθηκαν αρκετά νομοθετικά κενά, οι δικαστικές 

διαμάχες που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες σε συνδυασμό με 

την υποστελέχωση του Ε.Ο.ΑΝ., συντελούν στην αδυναμία του οργανισμού για την συντονισμένη 

εποπτεία των Σ.Ε.Δ. μέχρι και σήμερα. 

Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.)  

Υφιστάμενη Κατάσταση 

Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), αποτελούν τις υποδομές για την 

περαιτέρω διαλογή και την ανάκτηση χρήσιμων υλικών που προέρχονται από διαλογή στην πηγή και 

αποτελούν σημαντικό δείκτη της οργάνωσης του προγράμματος ανακύκλωσης που εφαρμόζουν οι 

Δήμοι.  

Σήμερα στην Ελλάδα υφίστανται 34 τέτοια κέντρα10, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 που 

ακολουθεί, με αρκετά όμως προβλήματα ως προς την λειτουργικότητα και αποδοτικότητά τους, τα 

οποία οφείλονται κυρίως: 

• Στην αδυναμία των υπεύθυνων λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων να παρέχουν «διακριτή» 

πληροφορία πραγματικής ανακύκλωσης ανά Δήμο καθώς η ανακύκλωση ανά Δήμο προκύπτει με 

βάση τις εισερχόμενες ποσότητες και όχι μετά τη διαλογή. Αυτό, στην ουσία, αποτελεί «αντικίνητρο» 

για τη βελτίωση της ποιότητας της ανακύκλωσης, αφού το υπόλειμμα «χρεώνεται» σε όλους το ίδιο. 

Η δε δειγματοληπτική μέθοδος που εφαρμόζεται δεν είναι αντικειμενική καθώς εξισώνει την 

αποδοτικότητα κάθε Δήμου με την ανακτώμενη καθαρότητα των υλικών και δεν αντικατοπτρίζει τις 

«πραγματικές» επιδόσεις κάθε Δήμου. 

• Στον περιορισμό της ευελιξίας της αποκομιδής της ανακύκλωσης των απομακρυσμένων κυρίως 

Δήμων καθ΄όλη την διάρκεια της ημέρας, εξαιτίας του περιορισμένου ωραρίου λειτουργίας των 

Κ.Δ.Α.Υ. έως το μεσημέρι.  

• Στην περιορισμένη «διάθεση» των παραγόμενων δευτερογενών υλικών με δεδομένα τα 

προβλήματα που κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά των ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. η Κίνα, ο 

μεγαλύτερος εισαγωγέας παγκοσμίως ανακυκλώσιμων υλικών, ανακοίνωσε ότι σταματά να εισάγει 

ανακυκλωμένο πλαστικό και στη συνέχεια έθεσε πολύ αυστηρούς περιορισμούς και για το 

χαρτί/χαρτόνι). 
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Πίνακας 2: Υφιστάμενα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών σε εθνικό επίπεδο 

 

Ο ρόλος των Δήμων 

Οι Δήμοι αποτελούν ακόμα έναν «αδύναμο» κρίκο στην αλυσίδα των δυσλειτουργιών της 

ανακύκλωσης. Η αναποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων ανακύκλωσης πηγάζουν κυρίως 

από: 

• Την περιορισμένη κάλυψη με μπλε κάδους. 

• Την ανυπαρξία χωροθέτησης (ζευγάρι κάδων, μπλε για την ανακύκλωση και πράσινο για τα 

σύμμεικτα απορρίμματα). 

• Το γεγονός ότι πολλές φορές οι «μπλε κάδοι» χρησιμοποιούνται τελικά ως «πράσινοι» με υπόδειξη 

των ίδιων των Δήμων για την εναπόθεση σύμμεικτων απορριμμάτων. 

• Την αποκομιδή μπλε κάδων με οχήματα αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων και εναπόθεση σε 

Χ.Υ.Τ.Α. με υπόδειξη των ίδιων των Δήμων αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση πόρων (μείωση 

δρομολογίων, μείωση κόστους καυσίμων κ.α.).  

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

αριθμός 

Κ.Δ.Α.Υ. 

Ε.Ε.Α.Α.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

αριθμός  

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

Κ.Δ.Α.Υ.  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΘΕΣΗ

αριθμός 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

Κ.Δ.Α.Υ.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΘΕΣΗ

ΣΥΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΔΑΥ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1 Αλεξανδρούπολη

1 Ξάνθη

1
Ιωνία 

Θεσσαλονίκης

1 Κατερίνη

1 Νεοχωρούδα

1 Σέρρες

1 Σίνδος

3
Δυτικής 

Μακεδονίας
1 Κοζάνη 1

4 Θεσσαλίας 1 Καρδίτσα 1 Βόλος 1 Λάρισα 3

5 Ηπείρου 1 Ιωάννινα

6
Στερεάς 

Ελλάδας
1 Λαμία 1 Σχηματάρι 2

7
Δυτικής 

Ελλάδας
1 Πάτρα 1 Αγρίνιο 2

1 1 Κόρινθος

1 Τρίπολη

1 Ασπρόπυργος

1 Κορωπί

10 Κρήτης 1 Ηράκλειο 1 Χανιά 2

1 Θήρα

1 Μύκονος

1 Κως

1 Νάξος

13 Ιόνιων νήσων 1 Κέρκυρα 1 Ζάκυνθος 2

ΣΥΝΟΛΑ 10 18 6 34

6

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1
Ανατολικής 

Μακεδονίας
1 Δράμα 3

2
Κεντρικής 

Μακεδονίας
1 Θέρμη

3

9 Αττικής Ελευσίνα 3

1

12 Νότιου Αιγαίου Ρόδος 5

1

11
Βόρειου 

Αιγαίου

8 Πελοποννήσου Καλαμάτα

1

1 Λέσβος
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• Την αδυναμία των Δήμων να αναπτύξουν ένα αξιόπιστο σύστημα αποκομιδής των ανακυκλώσιμων 

υλικών που τοποθετούνται στους μπλε κάδους.  

• Την έκδηλη απροθυμία των Δήμων να «επιβάλλουν» την τήρηση των κανονισμών καθαριότητας 

ειδικά στους μεγάλους παραγωγούς για τη διαχείριση των συσκευασιών.  

Πολίτες και Επιχειρήσεις 

Τέλος, η συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στην «δράση» της ανακύκλωσης αποτελεί 

αδιαμφισβήτητα την ουσιώδη παράμετρο για την επίτευξη ή μη των στόχων της ανακύκλωσης σε έναν 

Δήμο.  Από την άλλη πλευρά όμως, παρατηρείται ότι οι ίδιοι οι πολίτες:  

• Αμφισβητούν πολλές φορές την αξία της συμμετοχής τους, όταν γίνεται κακή διαχείριση στο στάδιο 

της αποκομιδής εκ μέρους των Υπηρεσιών του Δήμου με την εφαρμογή κακών πρακτικών (π.χ. 

αποκομιδή των μπλε κάδων μαζί με τους πράσινους). 

• Έχουν μικρή ή πλημμελή ενημέρωση. Κατά κανόνα οι Δήμοι δεν έχουν εμβαθύνει στη σημασία της 

προσέγγισης και της διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.  

Διαπίστωση 

Τελικό αποτέλεσμα όλων των παραπάνω αδυναμιών είναι ότι η Ελλάδα υπολείπεται τόσο των 

ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης, όσο και των ποιοτικών, αφού μετά την επεξεργασία των 

ανακυκλώσιμων υλικών στα υφιστάμενα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) το 

υπόλειμμα ανέρχεται περίπου στο 40 έως 45 %. 

Βάσει των ανωτέρω, ο τομέας της ανακύκλωσης θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά τόσο σε 

τεχνολογικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, αξιοποιώντας με ορθολογικό τρόπο τις υπάρχουσες 

υποδομές ανακύκλωσης και τις σχεδιαζόμενες/λειτουργούσες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, 

παράγοντας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με αυξημένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά σε 

εθνικό επίπεδο. 

 

Προτάσεις 

 Επανασχεδιασμός και ουσιαστική επανεκκίνηση (Restart) του τομέα της ανακύκλωσης σε 
στοχευμένα σημεία στην επικράτεια στη βάση της χρηστής «ολοκληρωμένης» διαχείρισης 
των Α.Σ.Α. με έμφαση την ενίσχυση της διαχείρισης του ρεύματος των ανακυκλώσιμων 
υλικών σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο δίκτυο εγκαταστάσεων επεξεργασίας υπό την 
εποπτεία των Φο.Δ.Σ.Α.  

Υιοθέτηση καλών πρακτικών στο σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης Α.Σ.Α.. Μια καλή πρακτική υιοθετήθηκε κατά τον σχεδιασμό της Μ.Ε.Α. Θήβας 
όπου προβλέφθηκε η δυνατότητα μηχανικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων 
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ανακυκλώσιμων υλικών που θα συλλέγονται από προγράμματα διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) 
των εξυπηρετούμενων Δήμων. Η  επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας 
θα γίνεται με επιπλέον ώρες λειτουργίας της μονάδας εντός του κτιρίου της Μηχανικής 
Διαλογής, στην υφιστάμενη γραμμή επεξεργασίας των σύμμεικτων απορριμμάτων, αφού 
έχει προηγηθεί καθαρισμός. Για τη διαχείριση των υλικών αυτών δεν προβλέπεται 
επιπρόσθετος μηχανολογικός εξοπλισμός, πέραν αυτού που έχει προβλεφθεί για την 
επεξεργασία του ρεύματος των σύμμεικτων Α.Σ.Α. (κόσκινα, μαγνητικοί διαχωριστές, 
οπτικοί διαχωριστές κ.α.) παρά μόνο η κατασκευή ξεχωριστού χώρου υποδοχής των 
ανακυκλώσιμων υλικών στο κτίριο υποδοχής. 

 

 Ανάπτυξη δίπολου συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε.Α.Α. και των Φο.Δ.Σ.Α. που έχουν την 
ευθύνη λειτουργίας των Μ.Ε.Α.. Στις περιοχές όπου η Ε.Ε.Α.Α. διαθέτει ιδιόκτητα Κ.Δ.Α.Υ. 
αυτά προτείνεται να παραχωρηθούν προς χρήση στους Φο.Δ.Σ.Α. και να αναβαθμιστούν 
σε ποιοτικό (βελτίωση της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας) και ποσοτικό επίπεδο (αύξηση 
δυναμικότητας όπου τεκμηριωθεί η ανάγκη). Στόχος η αύξηση των επιδόσεων 
ανακύκλωσης και η βελτίωση του συστήματος εξαγωγής στοιχείων ανά Δήμο. Ο κάθε 
Φο.Δ.Σ.Α. ανά Περιφέρεια θα έχει την πλήρη «εποπτεία» της ροής των αποβλήτων καθώς 
θα είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό και την παρακολούθηση της ομάδας έργων 
(Μ.Ε.Α. & Κ.Δ.Α.Υ.) που θα του αναλογεί.   

 

 Αναβάθμιση του ρόλου της Ε.Ε.Α.Α. και ανάδειξή της σε βασικό μοχλό υποστήριξης της 
ανακύκλωσης με επικέντρωση των ενεργειών της προς τους Δήμους (παροχή αναγκαίου 
εξοπλισμού, προώθηση της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, δημιουργία χρήσιμων 
εργαλείων, όπως Οδηγοί ανάπτυξης χωριστών ρευμάτων ανακύκλωσης, κ.α.). 

 

Ενίσχυση του ελεγκτικού και επιχειρησιακού ρόλου του Ε.Ο.ΑΝ. με την κατάλληλη 

στελέχωση.  
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3.1.2.3. Βιοαπόβλητα  

Εισαγωγή  

Τα οργανικά απορρίμματα των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα αποτελούν το 43,4 % 

του συνόλου των απορριμμάτων. Σε απόλυτους αριθμούς, ανέρχονται περίπου σε 2.397.803 tn από το 

σύνολο των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων που ανέρχονται σε 5.523.809 tn ετησίως 

(Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030, Π.Υ.Σ. 39/2020, ΦΕΚ Α 185). 

Η επίτευξη της εκτροπής των οργανικών απορριμμάτων από την ταφή μέσω εφαρμογής 

ενδεδειγμένων μεθόδων επεξεργασίας (αερόβια ή αναερόβια βιολογική επεξεργασία προς παραγωγή 

CLO, compost καλής ποιότητας ή ανάκτηση ενέργειας) θα μετατρέψει τους υφιστάμενους Χώρους 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), 

όπου θα εναποτίθενται μικρή ποσότητα σταθεροποιημένου-αδρανοποιημένου υπολείμματος. 

Το σύνολο σχεδόν των ήδη λειτουργούντων, υπό κατασκευή και σχεδιαζόμενων έργων 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων-Μ.Ε.Α. και Μονάδες 

Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων-Μ.Ε.ΒΑ.) περιλαμβάνουν στην τεχνολογία τους:  

α) Την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των σύμμεικτων Α.Σ.Α. προς παραγωγή CLO-Compost 

Like Output, ένα προϊόν κατάλληλο σε εν ενεργεία εξορυκτικές δραστηριότητες, για την πλήρωση και 

αποκατάσταση ορυγμάτων των οποίων η εκμετάλλευση έχει περατωθεί, σε έργα οδοποιίας και 

συγκεκριμένα σε πρανή ορυγμάτων ή επιχωμάτων σε κλειστούς αυτοκινητοδρόμους για την ανάπτυξη 

της βλάστησης κ.α. και  

β) Την επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων προς παραγωγή Compost υψηλής 

ποιότητας, ένα προϊόν χρήσιμο για την γεωργία και την ενίσχυση «υποβαθμισμένων», σε θρεπτικά 

συστατικά, εδαφών.  

Το δύσκολο εγχείρημα των Δήμων-Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 

Τα τοπικά σχέδια διαχείρισης αστικών αποβλήτων των Δήμων θέτουν ως βασικό στόχο τη χωριστή 

συλλογή των βιολογικών αποβλήτων. Οι Δήμοι θα πρέπει να αναπτύξουν υποχρεωτικά και κατ΄ 

ελάχιστο τους παρακάτω τρεις κάδους, δηλαδή στο ζεύγος του πράσινου κάδου για το υπόλειμμα των 

σύμμεικτων Α.Σ.Α. και του μπλε κάδου για τα ανακυκλώσιμα υλικά, να προστεθεί και ένας καφέ κάδος 

για τα βιοαπόβλητα.  
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Εικόνα 3: Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ κάδος) 

 

Τα αποτελέσματα όμως σε όλη την επικράτεια για την εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην 

πηγή του οργανικού υλικού δεν είναι τα αναμενόμενα παρά τον προγραμματισμό της διάθεσης 

μεγάλου ποσοστού των ενωσιακών κονδυλίων σε μέτρα διαχωρισμού στην πηγή για τα βιοαπόβλητα. 

Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι: 

• Οι Δήμοι αδυνατούν να σχεδιάσουν τεκμηριωμένα (π.χ. στοχευμένη χωροθέτηση κάδων) ένα 

«ολοκληρωμένο» πρόγραμμα διαλογής στην πηγή με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων για τη συλλογή 

και μεταφορά του οργανικού υλικού (π.χ. συλλογή με ειδικούς κάδους ανά ομάδες νοικοκυριών, 

συλλογή πόρτα-πόρτα), ανάλογα με τα τοπικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε Δήμου. 

• Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, πιο συγκεκριμένα, 

ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων και μονάδων επεξεργασίας 

προδιαλεγμένου οργανικού υλικού. 

• Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου υφίσταται κατάλληλος «αποδέκτης» (π.χ. Μ.Ε.Α. Σερρών, Κοζάνης, 

Ηπείρου) για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα το δίκτυο της 

ανάπτυξης των καφέ κάδων για την αποκομιδή των οργανικών αποβλήτων από τους 

εξυπηρετούμενους Δήμους. 

• Δεν δόθηκαν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα διαχειριστικά εργαλεία στους Δήμους για την «πλήρη» 

εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 

περίπτωσης της Μονάδας Κομποστοποίησης στην Άμφισσα όπου οι εξυπηρετούμενοι Δήμοι 

διαθέτουν τους καφέ κάδους μέσω υλοποίησης της σχετικής προμήθειας από 

συγχρηματοδοτούμενους πόρους της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 αλλά δεν διαθέτουν τον 

απαραίτητο εξοπλισμό για την συλλογή και μεταφορά του οργανικού υλικού (απορριμματοφόρα, 

πλυντήρια κάδων).   

• Η «ενθάρρυνση» των πολιτών να διαχωρίζουν τα απορρίμματα για χωριστή συλλογή δεν 

εφαρμόζεται. 
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• Η έκδοση των προσκλήσεων ή η αξιολόγηση των προτάσεων των Δήμων, που σχετίζονται με δράσεις 

διαλογής στην πηγή για τα βιοαπόβλητα (προμήθεια καφέ κάδων, απορριμματοφόρων), από τις 

εκάστοτε Διαχειριστικές Αρχές, δεν «συμβαδίζουν» με το προς υλοποίηση κυρίως υποέργο των 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που είναι η κατασκευή του έργου, με αποτέλεσμα να μην 

επιτυγχάνεται η λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του έργου ως προς τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. 

• Η εμπειρία από τις μέχρι σήμερα λειτουργούσες Μ.Ε.Α./Μ.Ε.ΒΑ. δείχνει ότι η ανάπτυξη του 

διακριτού ρεύματος των οργανικών αποβλήτων αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες στην εφαρμογή 

του, ιδιαίτερα στις μη αστικές περιοχές της εκάστοτε Περιφέρειας, λόγω των διάσπαρτων μικρών 

οικισμών αλλά και των εναλλακτικών μορφών αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων (οικιακή 

κομποστοποίηση, οικόσιτα ζώα κ.α.). 

 

 Προτάσεις 

  Σύνταξη υποστηρικτικών μελετών προς τους Δήμους για τη βέλτιστη δυνατή τεκμηρίωση 

των σχεδιαζόμενων δράσεων που σχετίζονται για την εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής 

στην πηγή του ρεύματος των βιοαποβλήτων.  

 

  Θέσπιση προτύπων υπηρεσιών για τη χωριστή συλλογή (π.χ. συχνότητα συλλογής, είδη 

κάδων κ.λπ.) στους δήμους, προκειμένου να διασφαλίζονται υψηλά ποσοστά συλλογής 

βιοαποβλήτων.  

 

 Ενίσχυση και πλήρης αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω κοινοτικών ή 

εθνικών πόρων για την πλήρη τεχνική υποστήριξη (προμήθεια κάδων, απορριμματοφόρα, 

πλυντήρια κάδων) της χωριστής συλλογής των παραγόμενων βιοαποβλήτων των Δήμων. 

 

 Ολοκλήρωση του απαραίτητου δικτύου υποδομών διαχείρισης αποβλήτων΄(Μ.Ε.Α., 

Μ.Ε.ΒΑ.) από τους εκάστοτε Δικαιούχους (Δήμοι, Φο.Δ.Σ.Α.) σε όλη την χώρα, έτσι ώστε 

κάθε Δήμος να έχει «σημείο αναφοράς» και να «υποχρεωθεί» να αναπτύξει τα διακριτά 

ρεύματα (κάδους). 

 Επαναπροσδιορισμός της επίτευξης των στόχων για τα βιοαπόβλητα σε «αστικές περιοχές».   
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3.1.2.4. Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Δημοσιότητα  

Εισαγωγή  

Η δημοσιότητα των δράσεων διαχείρισης των ρευμάτων των αποβλήτων και το πώς 

«επικοινωνούνται» αυτές στους πολίτες είναι ένα πεδίο σημαντικό και απολύτως αναγκαίο, που 

δυστυχώς παραγνωρίζεται και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πολλές φορές «εκτός κάδρου» 

προτεραιοτήτων των αρμόδιων φορέων.  

H ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών είναι αδιαμφισβήτητα η σημαντικότερη 

παράμετρος για την επιτυχία κάθε προγράμματος ή δράσης σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων 

σε όλους τους τομείς (ανακύκλωση, χωριστή συλλογή κ.α.). Μόνο η πολύπλευρη και συστηματική 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την 

μεγάλη αλλαγή που απαιτείται στην νοοτροπία και τη συμπεριφορά όλων των πολιτών, ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Όποιος Δήμος στην Ελλάδα έχει επενδύσει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών 

του και ανταποκρίνεται επαρκώς στο σύστημα αποκομιδής, έχει δει σημαντικές αλλαγές στην 

συμπεριφορά τους σε σχέση με τον βαθμό συμμετοχής τους σε οποιαδήποτε δράση (μείωση της 

παραγωγής απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή, εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας, κ.α.). Δυστυχώς 

όμως, αυτές οι προσπάθειες είναι λίγες και αρκετές φορές «ατονούν». Έτσι, δεν γίνονται ορατά τα 

θετικά αποτελέσματα της ενημέρωσης και εγκαταλείπονται οι προσπάθειες.  

Κρίσιμα Σημεία  

Οι Δήμοι στην πλειονότητά τους αδυνατούν να εφαρμόσουν επιτυχημένα μέτρα ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας των δράσεων που σχετίζονται με τον τομέα της διαχείρισης των 

αποβλήτων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι: 

• Σε διαχειριστικό επίπεδο αναπτυξιακών εργαλείων υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την 

προβολή των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (έργων) που σχετίζονται με την διαχείριση των 

αποβλήτων. Για παράδειγμα, κάποιες διαχειριστικές αρχές κατά την έκδοση προσκλήσεων που 

αφορούν τη χρηματοδότηση έργων διαχείρισης βιοαποβλήτων περιλαμβάνουν ως επιλέξιμες τις 

δράσεις της δημιοσιότητας και προβολής της πράξης (έργου), δηλαδή τις δράσεις ενημέρωσης-

πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης του ωφελούμενου πληθυσμού (π.χ. διενέργεια μαθητικών 

διαγωνισμών, διοργάνωση εκδηλώσεων/ημερίδων, παραγωγή υλικού ενημέρωσης, προώθησης και 

προβολής), ενώ κάποιες άλλες όχι. Κατά συνέπεια, η μη δυνατότητα χρηματοδότησης όλων των 

δράσεων πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο να «επαφίεται» στο σχεδιασμό των 

Δημοτικών Αρχών που συνήθως «αδιαφορούν» για τέτοιου είδους δράσεις και έργα.  

• Οι Δήμοι αντιμετωπίζουν το πρόγραμμα «ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης-επικοινωνίας» με 

αποσπασματικό τρόπο, ως προς την τήρηση απλά των τυπικών υποχρεώσεων του Δικαιούχου που 

απορρέουν από τις Αποφάσεις ένταξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για την προβολή των 
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έργων, σύμφωνα με τα μέτρα δημοσιότητας που επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία. Αντίθετα, για την 

αύξηση της συμμετοχής των πολιτών και της κατεύθυνσής τους να γίνεται με δόκιμο τρόπο, 

επιβάλλεται η προσπάθεια να είναι διαρκής και επίμονη.  

• Δεν έχει καλλιεργηθεί η νοοτροπία ενός «περιβαλλοντικά υπεύθυνου, ενεργού και συνειδητού» 

πολίτη. 

• Οι Δημοτικές Αρχές δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τους δημότες (πολίτες και επιχειρήσεις) 

«συμμάχους» τους στην «όλη» προσπάθεια της επιτυχούς εφαρμογής προγραμμάτων ανακύκλωσης 

και διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων. Αυτό σημαίνει κάτι περισσότερο από τη διαβούλευση,  κατά 

την διάρκεια του προγράμματος ή την προετοιμασία του έργου αλλά «γνήσια εμπλοκή» σε 

συνεχόμενη βάση και όπου κρίνεται κατάλληλη (θέσπιση κινήτρων, αντικινήτρων), επικοινωνώντας 

τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.  

Προτάσεις 

Συνεχής υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ωφελούμενου 

πληθυσμού από τους Δήμους στον τομέα της ανακύκλωσης και του διαχωρισμού των 

βιοαποβλήτων στην πηγή. 

 Ενίσχυση και πλήρης αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω κοινοτικών ή 

εθνικών πόρων για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής, αλλά και της χρήσης 

ορθών πρακτικών από το κοινό, με σκοπό την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της 

ποιότητας των συλλεγόμενων ποσοτήτων σε όλα τα ρεύματα.  

Σύνδεση των μέτρων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με τον κανονισμό κοστολόγησης-

τιμολόγησης των Δήμων. 
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3.2. Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  

Οι κύριες αποκλειστικές αρμοδιότητες των Φο.Δ.Σ.Α. είναι οι εξής:  

• Η προετοιμασία των έργων και η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, καθώς και η υλοποίηση 

δράσεων για την επεξεργασία αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους σύμφωνα με το ΠΕ.Σ.Δ.Α. και 

την υποβολή αιτήσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα για χρηματοδότηση. 

• Η κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων και 

σταθμών μεταφόρτωσης, σύμφωνα με το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α.. 

• Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. α' βαθμού στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη 

δημιουργία δράσεων και έργων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους (π.χ. δράσεις Διαλογής στην 

Πηγή, Μ.Ε.ΒΑ.). 

• Η παρακολούθηση και «εξειδίκευση» της υλοποίησης των στόχων και των δράσεων του ΠΕ.Σ.Δ.Α.. 

• Η παρακολούθηση της παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης τους μέσω 

του θεσμοθετημένου Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), ένα χρήσιμο εργαλείο για την 

«πορεία» του αποβλήτου. 

• Η εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και ο προσδιορισμός της τιμολογιακής πολιτικής 

προς τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, σε ετήσια βάση. 

 

Συνεπώς, η αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων είναι «άρρηκτα» 

συνδεδεμένη με τη λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α.. Ωστόσο, θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 

παρακάτω «κρίσιμα σημεία» που «αγκυλώνουν» την «όλη» προσπάθεια των φορέων να συμβάλλουν 

στη χρηστή διαχείριση των αποβλήτων σε τεχνικό, οικονομικό και λειτουργικό επίπεδο, επιφέροντας 

επάλληλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση (ωρίμανση-κατασκευή-λειτουργία) του απαραίτητου 

δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων, έτσι ώστε η Ελλάδα 

να καταστεί αυτάρκης, τα οποία έχουν ως εξής: 

• Η συνεχής τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α.. 

• Η μη στελέχωση της δομής των Φο.Δ.Σ.Α. με μόνιμο και επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό σε 

τεχνικό, οικονομικό, νομικό και διοικητικό επίπεδο. Σημειώνεται ότι καμία πολιτική προσπάθεια δεν 

έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Φο.Δ.Σ.Α., στη συντριπτική τους πλειοψηφία  συστάθηκαν κατά 

την περίοδο απαγόρευσης των προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά το 2010, με 

αποτέλεσμα να έχουν σήμερα από ελάχιστους έως κανένα μόνιμο εργαζόμενο, παρά το γεγονός ότι 

το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση. Η άρνηση στελέχωσης των 

Φο.Δ.Σ.Α., στο πλαίσιο της τήρησης των δημοσιονομικών μέτρων, δεν ευσταθεί αφού το κόστος 

διαχείρισης των αποβλήτων δεν επιχορηγείται αλλά καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα ανταποδοτικά 

τέλη.   

• Η έλλειψη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη βέλτιστη οργάνωση των Υπηρεσιών των 

φορέων (π.χ. τεχνικών-οικονομικών υπηρεσιών για την άρτια και επιμελή επίβλεψη και οικονομική 

παρακολούθηση της προόδου των έργων).  
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Το «πολυδαίδαλο» ιστορικό της προσπάθειας σύστασης και λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α.11  

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» νομοθετήθηκε για πρώτη 

φορά η διάκριση των δράσεων που στο σύνολό τους συνιστούν τη διαχείριση των αστικών στερεών 

αποβλήτων, σε δράσεις συλλογής και μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων που παραμένουν 

στην αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού (Δήμοι), και σε δράσεις επεξεργασίας των αστικών στερεών 

αποβλήτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, για τη λειτουργία των οποίων θα ήταν αρμόδιοι 

«διακριτοί φορείς» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   

Με βάση τη διάκριση αυτή, συστάθηκαν παντού στην Ελλάδα συνολικά 111 Φορείς Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.). Ο κάθε Φο.Δ.Σ.Α. κάλυπτε μια συγκεκριμένη Διαχειριστική Ενότητα 

(Δ.Ε.), δηλαδή μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα χωρίσθηκε σε 

Διαχειριστικές Ενότητες και είχε παντού Φο.Δ.Σ.Α.,  σύμφωνα με τα οικεία ΠΕ.Σ.Δ.Α., τα οποία 

συντάχθηκαν για πρώτη φορά το 2005.   

Με το Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 

λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 

καθορίσθηκε ότι οι Φο.Δ.Σ.Α. δεν θα μπορούσαν να ασκούν άλλες αρμοδιότητες πέραν της διαχείρισης 

των αστικών στερεών αποβλήτων και ότι θα μπορούσαν να έχουν τις εξής νομικές μορφές: α) του 

Συνδέσμου (ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου-Ν.Π.Δ.Δ.) και β) της Ανώνυμης Εταιρείας των Ο.Τ.Α. 

(ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου-Ν.Π.Ι.Δ.). 

Με το άρθρο 104 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Πολιτεία προσπάθησε να δημιουργήσει 13 

Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α., έναν για κάθε Διοικητική Περιφέρεια, υποχρεωτικά με την νομική μορφή 

του Συνδέσμου (Ν.Π.Δ.Δ.). Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόσθηκε ποτέ.  

Με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», η Πολιτεία προσπάθησε και πάλι να 

δημιουργήσει 13 Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α., έναν για κάθε Διοικητική Περιφέρεια, επιτρέποντας και 

τις δύο προαναφερόμενες νομικές μορφές (ως Ν.Π.Δ.Δ. ή ως Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.). Αυτοί οι 

Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. θα είχαν εξ αρχής την αρμοδιότητα της σύνταξης, παρακολούθησης και 

τροποποίησης των ΠΕ.Σ.Δ.Α., ενώ σε βάθος χρόνου θα αποκτούσαν και την αρμοδιότητα της 

λειτουργίας των έργων κυριότητας των προϋφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α., οι οποίοι θα συγχωνεύονταν 

σταδιακά στους Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α.. Και αυτός ο νόμος, παρατάθηκε 9 φορές και δεν 

εφαρμόσθηκε, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων.  

Με τον τελευταίο 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 την 

πρόβλεψη 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 
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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.). 

Και αυτός ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, καθώς στις περισσότερες 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 

τέτοιες διαπιστωτικές πράξεις, 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 την 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 έχει την αρμοδιότητα εκπόνησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α..   

Υφιστάμενη Κατάσταση-Φο.Δ.Σ.Α. 

Σε εφαρμογή του προαναφερόμενου υφιστάμενου  θεσμικού πλαισίου Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133) 

«…..Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φo.Δ.Σ.Α…. και 

άλλες διατάξεις» για τη σύσταση και λειτουργία του «πιο κρίσιμου κρίκου» στην «αλυσίδα» της 

ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων, σήμερα υφίστανται 22 Φο.Δ.Σ.Α. με διαφορετικές νομικές 

μορφές σύμφωνα με το ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133), η εφαρμογή του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόμα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3 που ακολουθεί σε συμφωνία με το νέο Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030: 

Πίνακας 3: Οι Φο.Δ.Σ.Α. ανά διοικητική Περιφέρεια σε εφαρμογή του ν. 4555/2018 

α/α Περιφέρεια Αριθμός 
Φο.Δ.Σ.Α. 

Νομική μορφή υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α. 

1 Αττικής   1* Σύνδεσμος-Ν.Π.Δ.Δ. 
2 Ανατολικής 

Μακεδονίας & 
Θράκης 

1 Ανώνυμη Εταιρεία 

3 Κεντρικής 
Μακεδονίας 

1 Σύνδεσμος-Ν.Π.Δ.Δ. 

4 Δυτικής 
Μακεδονίας 

1 Ανώνυμη Εταιρεία 

5 Θεσσαλίας 3 2 Σύνδεσμοι-Ν.Π.Δ.Δ. και 1 Ανώνυμη 
Εταιρεία 

6 Στερεάς 
Ελλάδας 

  1 Ανώνυμη Εταιρεία 

7 Ηπείρου 1 Σύνδεσμος-Ν.Π.Δ.Δ. 
8 Δυτικής 

Ελλάδας 
3 3 Σύνδεσμοι-Ν.Π.Δ.Δ. 

9 Πελοποννήσου 1 Σύνδεσμος-Ν.Π.Δ.Δ. 
10 Κρήτης 3 1 Σύνδεσμος-Ν.Π.Δ.Δ. και 2 Ανώνυμες 

Εταιρείες 
11 Βορείου 

Αιγαίου 
4 1 Σύνδεσμος-Ν.Π.Δ.Δ. και 3 Ανώνυμες 

Εταιρείες 
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12 Νοτίου Αιγαίου   1* Ανώνυμη Εταιρεία 
13 Ιονίων Νήσων   1* Ανώνυμη Εταιρεία 

Σύνολο:          22   (10 Ανώνυμες Εταιρείες & 
  12 Σύνδεσμοι-Ν.Π.Δ.Δ.) 

Επεξηγήσεις: *   Οι Φο.Δ.Σ.Α. Περιφέρειας Αττικής, Νοτίου Αιγαίου & 
Ιονίων Νήσων είναι Διαβαθμιδικοί, συμμετέχουν 
δηλαδή οι Δήμοι και η Περιφέρεια (α’ & β’ Βαθμός 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

 

Το «Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α.» 

Οι Φο.Δ.Σ.Α. έχουν συστήσει ήδη από το 2007 ένα δευτεροβάθμιο αστικό σωματείο, με την 

επωνυμία «Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α.» το οποίο λειτουργεί σε πανελλαδικό επίπεδο συγκροτημένα, με 

Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο.  

Το «Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α.» διοικείται κατά την ελεύθερη βούληση των μελών του και αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ τους, την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε επίπεδο 

τεχνογνωσίας, το συντονισμό των ενεργειών τους και την κοινή εκπροσώπησή τους, με κύριο στόχο την 

υποβοήθηση των Φο.Δ.Σ.Α. σε όλες τις φάσεις του έργου τους, την κατοχύρωση και αναβάθμιση του 

ρόλου τους ως κοινωνικών φορέων, την προσφορά καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα της 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητάς τους. Επιπλέον, το 

«Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α.» παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

(Κ.Ε.Δ.Ε.) με βάση σχετική σύμβαση που έχει υπογράψει από το 2016. 

Εν τούτοις, η Πολιτεία, παρά το γεγονός ότι συνδιαλέγεται και συμμετέχει σε εκδηλώσεις και 

δράσεις του Δικτύου, ζητά στοιχεία για τους Φο.Δ.Σ.Α. κ.α., δεν το έχει «αναγνωρίσει επίσημα» ως 

θεσμικό συνομιλητή. 

Βασική διαπίστωση & «εκκρεμότητες»  

Επί 10 περίπου χρόνια παραμένει ακόμα και σήμερα σε «εκκρεμότητα» το θεσμικό πλαίσιο 

σύστασης και λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του, με 

αποτέλεσμα να 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. Πολλοί από αυτούς 

«κρύβονται» πίσω από την συνεχόμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των Φο.Δ.Σ.Α., η οποία 

συχνά αποσκοπεί στην ικανοποίηση πολιτικών και τοπικιστικών σκοπιμοτήτων, με αποτέλεσμα οι 

Δήμοι και κατά συνέπεια και οι Φο.Δ.Σ.Α. να «αποστασιοποιούνται» των υποχρεώσεων τους.  

• Στην επικείμενη αναθεώρηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α. για την περίοδο 2020-2030, 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.).  
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Προβλήματα  

 

Η ύπαρξη πολλών Φο.Δ.Σ.Α. και με διαφορετική μορφή σε μια διοικητική Περιφέρεια επιφέρει  

τα παρακάτω διαχρονικά προβλήματα: 

• Αδυναμία εκπόνησης και υλοποίησης των ΠΕ.Σ.Δ.Α. και κατ΄επέκταση αδυναμία εφαρμογής του 

εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων.   

• Έλλειψη συνεργειών κατά την εφαρμογή του ενδιάμεσου μεταβατικού σταδίου διαχείρισης 

αποβλήτων  μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών ή ακόμα και στην περίπτωση 

εκδήλωσης καταστάσεων έκτακτων αναγκών.  

• Υποδαύλιση τοπικιστικών αντιπαραθέσεων ως προς τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων διαχείρισης 

αποβλήτων με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της υλοποίησής τους.  

• Μεγαλύτερο κόστος διαχείρισης των έργων λόγω μη επίτευξης οικονομιών κλίμακας. 

• Πλημμελής λειτουργία των έργων από «μικρού μεγέθους» Φο.Δ.Σ.Α., λόγω υψηλού κόστους. 

• Ελλιπής ανταπόκριση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου έναντι της νομικής μορφής των 

ανωνύμων εταιρειών των Ο.Τ.Α. στις «προκλήσεις» του μέλλοντος που αφορούν την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των αποβλήτων με την ευρεία έννοια (π.χ. σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές και 

παραγωγούς αποβλήτων, σύναψη συμβάσεων με οικονομικούς φορείς για την προώθηση των 

παραγόμενων προϊόντων από τις ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, δηλαδή 

ανακυκλώσιμων δευτερογενών υλικών, compost υψηλής ποιότητας, αύξηση συναλλαγών με 

εμπορικές δραστηριότητες κ.α.). Η σημερινή κατάσταση στην διαχείριση των αποβλήτων επιβάλλει 

μεν την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος αλλά ταυτόχρονα κινούμενη στις αρχές και τους 

ρυθμούς λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

 

Προτάσεις 

Θεσμοθέτηση νέου σαφούς νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τη σύσταση και λειτουργία 

13 Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. (1 για κάθε διοικητική Περιφέρεια της χώρας) με την μορφή 

της Ανώνυμης Εταιρείας των Ο.Τ.Α. και στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου 

και αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον 

τομέα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας. 

 
 

Δρομολόγηση διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου εξειδικευμένου και επαρκούς 

προσωπικού για τη στελέχωση των Φο.Δ.Σ.Α., με 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. 
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Θέσπιση μέτρων οργανωτικού και διοικητικού χαρακτήρα-Προτυποποίηση κανόνων 

(Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών, Κανονισμοί Λειτουργίας, κ.α.) για την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α.  

 

 Ενίσχυση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την πλήρη βελτίωση της 

τεχνικής και διοικητικής επάρκειας των Φο.Δ.Σ.Α. με στόχο την απόκτηση μιας σύγχρονης 

εργαλειοθήκης  (απόκτηση εξοπλισμού, προγραμμάτων διαχείρισης τεχνικών έργων κ.α.) 

για την αποτελεσματική διαχείριση-παρακολούθηση των έργων σε τεχνικό και οικονομικό 

επίπεδο. 

 
 

 Πρόβλεψη της δυνατότητας χρηματοδότησης των Φο.Δ.Σ.Α. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, 

μέσω της «Τεχνικής Βοήθειας». Δεδομένου ότι οι Φο.Δ.Σ.Α., εκτός της υποχρέωσης 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων καλούνται συνεχώς να βελτιώνουν το ευρύτερο 

περιβάλλον στην αλυσίδα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων μέσω μελετών 

που αφορούν την εκπόνηση των ΠΕ.Σ.Δ.Α., την υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και 

της λειτουργίας των δομών διοίκησης, την ενίσχυση της στελέχωσης, της διοικητικής 

οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών, την αξιολόγηση στρατηγικών για 

χρηματοδότηση, την τεχνική υποστήριξη των Δήμων, την έρευνα εφαρμογής νέων 

τεχνολογιών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων κ.α., η δυνατότητα αυτή θα 

συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων και ιδίως στην 

άρτια ωρίμανση των 13 ΠΕ.Σ.Δ.Α. που καλούνται να υλοποιήσουν ενώ παράλληλα θα 

συντομεύσει τους χρόνους διαχείρισης και θα έχει αμεσότερα αποτελέσματα.   

 

Θεσμοθέτηση του «Δικτύου των Φο.Δ.Σ.Α.» ως φορέα επιστημονικής και ενιαίας 

έκφρασης των Φο.Δ.Σ.Α. της χώρας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στους Φο.Δ.Σ.Α. 

(χορήγηση αξιόπιστων στοιχείων κ.α.). Ιδιαίτερα, θα εκπροσωπεί τα μέλη του σε θέματα 

που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τους φορείς με δομημένο τρόπο απέναντι στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, την Κεντρική Διοίκηση και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε..  

 

 Διερεύνηση επέκτασης της αρμοδιότητας των Φο.Δ.Σ.Α. για τη διαχείριση του συνόλου 

των στερεών αποβλήτων εφόσον «ωριμάσουν» οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

(διασφάλιση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ωρίμανση και κατασκευή ανάλογων 

απαραίτητων υποδομών, εξασφάλιση επαρκούς προσωπικού κ.α.).   
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3.3. Διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, μέσω των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων στα οποία εξειδικεύεται, 

αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Ελλάδας με τη συνδρομή σημαντικών 

πόρων που προέρχονται από τα  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Ειδικότερα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.), το οποίο είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής), χρηματοδοτεί μέσω των Ταμείων αυτών κυρίως τις 

βασικές υποδομές των μεταφορών και του περιβάλλοντος.  

Εστιάζοντας στον τομέα του περιβάλλοντος, ένα τμήμα του προϋπολογισμού του προγράμματος 

και ειδικότερα των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Συνοχής, εκχωρείται προς τα 13 Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκειμένου να τα διαχειριστούν αντίστοιχα οι 13 διοικητικές 

Περιφέρειες της Ελλάδας για την υλοποίηση, μεταξύ άλλων, έργων και δράσεων συναφών με την 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στη βάση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με 

τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. 

Ωστόσο οι επιδόσεις της Ελλάδας, και στον τομέα της διαχείρισης των αντίστοιχων 

επιχειρησιακών προγραμμάτων που εμπίπτουν στην αναπτυξιακή πολιτική της ορθολογικής 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο, με δεδομένο ότι αν και 

διατίθενται μεγάλα ποσά για την κάλυψη των κύριων αναγκών της Ελλάδας για περιβαλλοντικές 

υποδομές και δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, εξακολουθεί να 

υπάρχει σημαντικό έλλειμμα. 

Τα κρίσιμα σημεία που εντοπίζονται και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την υλοποίηση του 

απαιτούμενου εθνικού δικτύου υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων εντός της προγραμματικής 

περιόδου, συνίστανται κυρίως: 

• Στην αδυναμία των δικαιούχων (έλλειψη διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας-έλλειψη 

καταρτισμένου στελεχιακού δυναμικού) να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σχεδιασμού και 

υλοποίησης των αναγκαίων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και έργων που συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων που θέτει το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων, 

όπως έχει ήδη αναπτυχθεί σε προηγούμενες ενότητες. 

• Στον «υποτονικό» ρόλο των Διαχειριστικών Αρχών που είναι υπεύθυνες για την διαχείριση των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ιδιαίτερα στα πεδία «κλειδιά» της επιλογής, έγκρισης 

και παρακολούθησης των Πράξεων, λόγω της έλλειψης διαβούλευσης με τους δικαιούχους και της 

«αδυναμίας» παρακολούθησης του «συνόλου» του σχεδιασμού, δηλαδή την ταυτόχρονη έκδοση 

προσκλήσεων των συνοδών δράσεων μαζί με την ένταξη των έργων υποδομής. 

 

• Στον «τυπικό» και όχι «ουσιαστικό» ρόλο της Επιτροπής Παρακολούθησης. Μέχρι στιγμής, η 

Επιτροπή Παρακολούθησης έχει συμβάλλει μόνο το «τυπικό» μέρος της διαδικασίας εφαρμογής των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έναντι του ενωσιακού και εθνικού θεσμικού πλαισίου (π.χ. έγκριση 
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κριτηρίων επιλογής πράξεων), χωρίς να παρεμβαίνει ενεργά και να  «μετουσιώνει» τις αναπτυξιακές 

πολιτικές που περιλαμβάνονται σε αυτά. 

• Στο γεγονός ότι, στην έναρξη της περιόδου 2014-2020 εισήχθησαν «σημαντικές αλλαγές» στην 

«αρχιτεκτονική» διαχείρισης και υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, γεγονός που 

όπως ήταν φυσιολογικό απαίτησε χρόνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα από όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη (δυνητικοί Δικαιούχοι, Αρχές Διαχείρισης, Επιτροπή Παρακολούθησης κ.α.).  

3.3.1. Ρόλος Διαχειριστικών Αρχών 

Κομβικό σημείο αποτελεί ο ρόλος των Διαχειριστικών Αρχών (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) ο οποίος θα πρέπει να είναι άμεσα συνυφασμένος με 

την πλήρη υποβοήθηση και την υποστήριξη των δικαιούχων παρέχοντας σαφείς και λεπτομερείς 

πληροφορίες σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων τους (ωρίμανση-ένταξη-δημοπράτηση-

κατασκευή-παρακολούθηση) σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες που ορίζονται στο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) 2014-2020.  

Σημειώνεται ότι αποτελεί «κοινή διαπίστωση» όλων των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, 

αρχές διαχείρισης και ελέγχου) ότι το εγχειρίδιο του Σ.Δ.Ε. 2014-2020 αποτελεί μεν ένα χρήσιμο 

διαχειριστικό εργαλείο στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες ενέργειες 

για κάθε φάση υλοποίησης του έργου (π.χ. έκδοση πρόσκλησης για την αίτηση χρηματοδότησής του, 

διαδικασία επιλογής, έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων, επαληθεύσεις και έλεγχοι του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων) αλλά ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει κυρίως το 

εύρος των γραφειοκρατικών διαδικασιών που υπάρχουν για την ένταξη, υλοποίηση και ολοκλήρωση 

των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, προσθέτοντας μεγάλο διοικητικό βάρος στις Διαχειριστικές 

Αρχές αλλά και στους Δικαιούχους. Ωστόσο αξίζει να τονιστεί ότι, προκειμένου να επισυμβεί η 

«αλλαγή» προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των πόρων και στην εκπλήρωση των ποιοτικών και 

ποσοτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα απόβλητα, δεν απαιτείται ψηφιοποίηση της 

γραφειοκρατίας αλλά απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. 

Προσκλήσεις 

Οι Αρχές Διαχείρισης είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία, τελική διαμόρφωση και έγκαιρη 

έκδοση των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, στους άξονες προτεραιότητας 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων, από τους δυνητικούς Δικαιούχους (Δήμοι, Φο.Δ.Σ.Α.). 

Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμης σημασίας το «περιεχόμενο» της εκάστοτε πρόσκλησης ως προς το 

είδος των επιλέξιμων δράσεων και έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων να «προσελκύει το 

ενδιαφέρον» των δυνητικών Δικαιούχων που ωριμάζουν τις προτεινόμενες πράξεις, καλύπτοντας στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες τους και να αποσκοπεί στην προώθηση δράσεων και έργων που 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων για την ορθολογική διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων.  

Ωστόσο, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο είναι χαρακτηριστικό το φαινόμενο της 

«ανομοιογένειας» του περιεχομένου των προσκλήσεων που εκδίδονται από τις Ειδικές Υπηρεσίες 
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Διαχείρισης της χώρας ως προς το είδος των επιλέξιμων δράσεων/έργων και της μεθόδου (άμεσης ή 

συγκριτικής) που ακολουθείται από τα στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών για την αξιολόγηση των 

προτάσεων χρηματοδότησης που υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι.  

Για παράδειγμα, κάποιες διαχειριστικές αρχές κατά την έκδοση προσκλήσεων που αφορούν τη 

χρηματοδότηση δράσεων δημιουργίας πράσινων σημείων (green points) περιλαμβάνουν ως επιλέξιμες 

την προμήθεια μόνο του απαραίτητου εξοπλισμού συλλογής π.χ. φορτηγού για τη μεταφορά ογκωδών 

αντικειμένων, τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης, κινητών πράσινων σημείων κ.α. ενώ κάποιες άλλες 

περιλαμβάνουν ως επιλέξιμες δράσεις αποκλειστικά την κατασκευή έργων υποδομής για τη 

δημιουργία πράσινων σημείων με την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία 

τους. 

Επιπλέον, η σημερινή πρακτική, όπου σε ορισμένα προγράμματα εφαρμόζεται η «συγκριτική», 

ενώ σε άλλες περιπτώσεις η «άμεση αξιολόγηση» δημιουργεί μια μεροληπτική μεταχείριση, 

παρακωλύοντας Δικαιούχους με ποιοτικά και ώριμα έργα. Κατά κανόνα, η άμεση αξιολόγηση είναι 

ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της και επιτρέπει στους δυνητικούς δικαιούχους που 

διαθέτουν ετοιμότητα υποβολής προτάσεων να χρηματοδοτηθούν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, 

αφού κάθε πρόταση αξιολογείται μόλις υποβληθεί. Αντιθέτως, η συγκριτική αξιολόγηση είναι 

περισσότερο χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία, απαιτεί μεγαλύτερη επεξεργασία για την εξειδίκευσή 

της, καθώς η αξιολόγηση όλων των προτάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής που ορίζεται στην σχετική Πρόσκληση και τα αποτελέσματα να ανακοινωθούν 

ταυτόχρονα για όλες τις προτάσεις. 

Μία επιπρόσθετη κρίσιμη παράμετρο αποτελεί ο χρόνος έκδοσης των προβλεπόμενων 

προσκλήσεων από τις Διαχειριστικές Αρχές για την υποβολή προτάσεων από τους Δικαιούχους. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της της Μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων της 

Περιφέρειας Ηπείρου (Σ.Δ.Ι.Τ.) δυναμικότητας 72.000 tn/έτος σύμμεικτων Α.Σ.Α. και 8.000 tn/ έτος 

προδιαλεγμένων οργανικών, η οποία τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Μάρτιο του 2019 ενώ η 

Πρόσκληση για δράσεις διαλογής στην πηγή που αφορούν τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 

(προμήθεια εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, προμήθεια κάδων κ.α.) που αφορά τους 

εξυπηρετούμενους Δήμους Π.Ε. Ιωαννίνων εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2020 (α/α ΟΠΣ 3338), 

ανακλήθηκε τον Ιούλιο του 2020 και επανεκδόθηκε τον Αύγουστο του 2020 (α/α ΟΠΣ 4369) με το εν 

λόγω αντικείμενο αξιοποιώντας την δυνατότητα επιλογής της άμεσης αξιολόγησης. Μέχρι στιγμής δεν 

έχει υλοποιηθεί η χωριστή συλλογή του ρεύματος των βιοαποβλήτων από τους προβλεπόμενους 

Δήμους και η μονάδα δεν παράγει υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό αν και προβλέπεται από το 

σχεδιασμό της. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της περίπτωσης της Μονάδας 

Κομποστοποίησης στην Άμφισσα όπου ξεκίνησε η δοκιμαστική της λειτουργία αρχές Ιουνίου 2020 και 

η πρόσκληση (α/α ΟΠΣ 3593) με αντικείμενο τη χρηματοδότηση δράσεων σχετικές με τη διαχείριση των 

βιοαποβλήτων π.χ. προμήθεια οχημάτων συλλογής και μεταφοράς προδιαλεγμένου υλικού-

απορριμματοφόρων, αυτοκινούμενων πλυντηρίων καφέ κάδων, προέβλεπε καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προτάσεων των εξυπηρετούμενων Δήμων τέλος Ιουνίου 2020, δηλαδή μετά την έναρξη 

της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό και έχουν παρατηρηθεί και 
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άλλες τέτοιες περιπτώσεις στην επικράτεια με αποτέλεσμα όσοι Δήμοι έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να αναζητούν με ιδίους πόρους εναλλακτικούς τρόπους συλλογής του οργανικού υλικού 

από τους καφέ κάδους (π.χ. μίσθωση οχημάτων αποκομιδής) προκειμένου τα έργα να καταστούν 

λειτουργικά και να εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους συγχρηματοδοτήθηκαν.  

Συμπερασματικά, η έγκαιρη έκδοση όλων των προβλεπόμενων αναπτυξιακών εργαλείων 

προκειμένου οι πράξεις να καταστούν λειτουργικές και αποδοτικές πρέπει να γίνει αντιληπτή από 

όλους τους εμπλεκόμενους  φορείς και είναι άκρως απαραίτητη καθώς μόνο θετικά αποτελέσματα 

μπορεί να επιφέρει στις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, συνεισφέροντας και στα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα του Προγράμματος. 

 

Επιλογή-Ένταξη-Παρακολούθηση Πράξεων 

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις και στο 

στάδιο της αξιολόγησης των προτάσεων χρηματοδότησης που υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι. 

Ανάλογες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην παρακολούθηση υλοποίησης των Πράξεων (στάδια 

προέγκρισης διακήρυξης έργων/δράσεων, έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης κ.α.).   

Παρόλο που το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, προβλέπει αναλυτικά την διαδικασία 

αξιολόγησης (Στάδιο Α’: έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης & Στάδιο Β΄: αξιολόγηση των 

προτάσεων ανά κριτήριο/ομάδα κριτηρίων) δεν έχει συμπεριλάβει την δεσμευτικότητα του χρόνου 

εφαρμογής τους, με αποτέλεσμα οι Διαχειριστικές Αρχές να αξιολογούν κατά το δοκούν. Επιπλέον, 

ακόμα και στις περιπτώσεις όπου έχουν προβλεφθεί αποκλειστικές προθεσμίες στο ισχύον σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου (π.χ. η Διαχειριστική Αρχή διατυπώνει γνώμη, θετική ή αρνητική, επί της 

διαδικασίας ανάθεσης και του σχεδίου της σύμβασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος) αυτές πολλές φορές δεν τηρούνται. 

Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα είναι η επιλογή των κριτηρίων και η μεθοδολογία αξιολόγησης των 

προτεινόμενων πράξεων για την ένταξή τους σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι δεν 

υπάρχουν «πρότυποι κανόνες και μεθοδολογίες» για όλες τις δράσεις στη βάση της χρηστής 

διαχείρισης, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις η ένταξη να γίνεται με κριτήριο και σκοπό την 

κάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού της συγχρηματοδότησης των πράξεων. Για παράδειγμα, η 

έλλειψη πρότυπων οδηγιών/μεθοδολογιών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή (π.χ. 

δίκτυο καφέ κάδων και προμήθεια συνοδού εξοπλισμού) οδηγεί τους δυνητικούς δικαιούχους στην 

υποβολή προτάσεων χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη αντικειμενικά δεδομένα (π.χ. αριθμός 

οχημάτων/κάδων ανά κάτοικο, γεωγραφικά χαρακτηριστικά κ.α.). Από την άλλη μεριά, οι 

διαχειριστικές αρχές αδυνατούν πολλές φορές να αξιολογήσουν με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια 

τις δράσεις διαλογής στην πηγή του οργανικού ρεύματος ως προς τον αιτούμενο αριθμό καφέ κάδων 

και τον απαιτούμενο εξοπλισμό συλλογής και μεταφοράς του οργανικού υλικού. 

Όλα τα παραπάνω επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη της ωρίμανσης και υλοποίησης 

των προγραμματιζόμενων έργων/δράσεων που εμπίπτουν στον τομέα της διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων. Τέλος, η παγίωση της τάσης των καθυστερήσεων τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύει την 
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ανάγκη της διερεύνησης ανασχεδιασμού του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Διαχειριστικών Αρχών 

σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, ως προς τους κανόνες 

που ορίζονται σε αυτό.  

Κρατικές Ενισχύσεις 

 

Κρίσιμα Σημεία 

 

Στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των 

δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, παρατηρούνται ιδιαίτερα 

σημαντικές καθυστερήσεις στις περιπτώσεις που απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Κρατικών Ενισχύσεων για την έκδοση μιας πρόσκλησης ή την ένταξη μιας πράξης. Οι χρόνοι αυτοί είναι 

εξαντλητικοί και «παγώνουν» την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων που 

έχουν τεθεί ως προτεραιότητες στον εθνικό σχεδιασμό για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών 

στερεών αποβλήτων.  

Αξίζει να τονιστεί ότι η έκδοση και κοινοποίηση προς τις Διαχειριστικές Αρχές και τους 

υποψήφιους δικαιούχους, σχετικών οδηγιών για τη σύνταξη των απαραίτητων εκθέσεων τεκμηρίωσης 

συμβατότητας Υ.Γ.Ο.Σ. (Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος) που αφορούν την δημιουργία 

πράσινων σημείων και την οργάνωση των χωριστών συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων 

ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2019, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος για την προώθηση 

τέτοιου είδους δράσεων ενώ πάντα αποτελεί το «αδύναμο» σημείο των προτάσεων που υποβάλλονται 

λόγω της εξειδίκευσης του αντικείμενου και από πλευράς Διαχειριστικών Αρχών και από πλευράς 

Δικαιούχων. 

Ο έλεγχος των Κρατικών Ενισχύσεων για Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) 

είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που συμβάλλει στην περαιτέρω καθυστέρηση ένταξης των έργων 

διαχείρισης απορριμμάτων. Κομβικό σημείο του ελέγχου των υποβληθεισών προτάσεων αποτελεί το 

τμήμα της παραγωγής ενέργειας από το μεθάνιο (βιοαέριο) των απορριμμάτων, το οποίο ελέγχεται 

προκειμένου να μην νοθεύεται ο ανταγωνισμός στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 106 (πρώην άρθρο 

86 της ΣΕΚ) και του άρθρου 107 (πρώην άρθρο 87 της ΣΕΚ). Οι Φο.Δ.Σ.Α. όμως έχουν την αποκλειστική 

αρμοδιότητα της επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων. 

Η επεξεργασία αυτή δεν πλήττει τον ανταγωνισμό, αφού ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας δεν 

έχει δικαίωμα επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων. Κατά συνέπεια, από την με 

οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων, οι Φο.Δ.Σ.Α. δεν αποκτούν 

οικονομικό πλεονέκτημα έναντι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, αφού αυτός δεν δύναται να 

δραστηριοποιηθεί στον τομέα της επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων. Επομένως, δεν 

νοθεύεται ο ανταγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ. 

Η επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων από τους Φο.Δ.Σ.Α. δεν μπορεί να ασκείται 

κερδοσκοπικά, αφού ρητά απαγορεύεται η κερδοσκοπική λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α., το δε πλεόνασμα 

που προκύπτει στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης υπολογίζεται για την ανάλογη μείωση της εισφοράς 

των Δήμων – Mελών των Φο.Δ.Σ.Α. κατά την επόμενη χρήση. Με τον τρόπο αυτό, η ενεργειακή 
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αξιοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων συμβάλλει στη μείωση των ανταποδοτικών τελών 

καθαριότητας που καταβάλλουν οι δημότες στους Δήμους, αφού μέρος του κόστους διαχείρισης των 

αποβλήτων καλύπτεται από το έσοδο που παράγει η ενεργειακή αξιοποίηση. 

 

Προτάσεις 

  Υιοθέτηση του «σταδίου της διαβούλευσης» με τους δυνητικούς δικαιούχους πριν την 
κατάρτιση της εκάστοτε Πρόσκλησης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το «επίκαιρο» της 
αναγκαιότητας των έργων/δράσεων, η μέγιστη δυνατή συνέργεια και ο συντονισμός των 
απαιτούμενων ενεργειών, δεδομένου ότι οι Περιφερειακοί και Τοπικοί Σχεδιασμοί 
διαχείρισης αποβλήτων βρίσκονται υπό αναθεώρηση. Προς σε αυτή την κατεύθυνση 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υ.Π.ΕΝ. που έχει την τομεακή πολιτική της διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων για την ένταξη ή μη της εκάστοτε προτεινόμενης Πράξης. 
Σημειώνεται ότι το «στάδιο της διαβούλευσης» μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να 
επιφέρει καθώς σε αυτό μπορεί να αποτυπωθεί το επίπεδο «ωριμότητας» των προτάσεων 
των δικαιούχων και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις για την έγκαιρη προετοιμασία 
τους ενώ παράλληλα μπορεί να αποφευχθεί και το φαινόμενο των συχνών 
τροποποιήσεων/παρατάσεων μιας πρόσκλησης. 

 
 

Βελτίωση των κανόνων και των διαδικασιών που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι και 
η γραφειοκρατία. 

 
 

Θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών-μεθοδολογιών για την επαρκή τεκμηρίωση των έργων 
και των δράσεων που ωριμάζουν οι δυνητικοί δικαιούχοι ανάλογα με τις απαιτήσεις της 
Πρόσκλησης (δείκτες παρακολούθησης κ.α.). 

 
 

Υιοθέτηση της «άμεσης» αξιολόγησης στο σύνολο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
που αφορούν τον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε όλα τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα καθώς και στο περιβαλλοντικό σκέλος του Εθνικού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.. 

 

Συγκρότηση μητρώου καταρτισμένων αξιολογητών στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής 
βοήθειας για την υποβοήθηση του έργου των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των 
Κεντρικών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την επιλογή και την 
ένταξη των εκάστοτε προτεινόμενων πράξεων. 
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Διερεύνηση της κατάργησης της υπαγωγής του ελέγχου των έργων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων που υλοποιούνται από τους Φο.Δ.Σ.Α., οι οποίοι 
έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργούν χάριν του δημοσίου 
συμφέροντος, στο καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων (Παράρτημα VII-Κρατικές 
Ενισχύσεις). Αυτό συνεπάγεται μείωση του διοικητικού κόστους και αύξηση του ποσοστού 
της συγχρηματοδότησης των πράξεων (έργων) από την Ε.Ε. που σχετίζονται με την 
διαχείριση των απορριμμάτων. 
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3.3.2. Εκχωρήσεις  

Είναι γνωστό ότι σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), τα οποία εκφράζουν την αναπτυξιακή στρατηγική της αντίστοιχης 

Περιφέρειας, έχουν εκχωρηθεί πόροι και αρμοδιότητες διαχείρισης από το Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για την 

προώθηση πράξεων (έργων και δράσεων) με αντικείμενο την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων. 

Η λειτουργία των αρχών διαχείρισης των Π.Ε.Π., ως ενδιάμεσων φορέων, δημιούργησε ένα 

επιπλέον και «μη αυτόνομο» επίπεδο διαχείρισης κι εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η επιθυμητή επίσπευση και απλοποίηση 

των διαδικασιών για την επίτευξη των σκοπών που θέτει το πρόγραμμα.  

Παρόλο που οι εκχωρήσεις θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές, δεδομένου ότι οι 

Διαχειριστικές Αρχές των Π.Ε.Π. βρίσκονται σε «εγγύτητα» με τους δικαιούχους, διαπιστώνονται  οι 

παρακάτω «δυσκολίες» σε επίπεδο διαχείρισης και εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων καθώς και 

σε επίπεδο εφαρμογής πολιτικών. Πιο συγκεκριμένα: 

• Υπάρχει «έλλειμα» σε συνεργασίες και διαβουλεύσεις, κατά την φάση εξειδίκευσης τόσο των 

αναπτυξιακών δράσεων που τίθενται στα Π.Ε.Π., όσο και του περιεχομένου των προσκλήσεων, με 

αποτέλεσμα τα «τελικά κείμενα» που διαμορφώνονται να μην ανταποκρίνονται στις πραγματικές 

ανάγκες των υποψήφιων δικαιούχων. 

• Η απαίτηση της έκφρασης γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. σε 

διάφορες φάσεις διαχειριστικών ενεργειών π.χ. σε επίπεδο κατάρτισης μιας πρόσκλησης ή 

τροποποίησης αυτής, προσδίδει ιδιαίτερο χρονικό και διοικητικό βάρος σε όλες τις διαδικασίες 

υλοποίησης του προγράμματος. 

• Η διαφορετική αντιμετώπιση των εκχωρήσεων ανά Περιφέρεια, πολλές φορές λειτουργεί εις βάρος 

της ισοπολιτείας και της ισονομίας των τελικών δικαιούχων, αφού δεν υπάρχουν ενιαίοι κανόνες. 

Η ενίσχυση των Π.Ε.Π. με πόρους μέσω εκχωρήσεων πολλές φορές λειτουργεί εις βάρος της 

επιτάχυνσης και της απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020. Είναι 

χαρακτηριστικό πως η μέχρι σήμερα καταγραφή δείχνει ότι, τέσσερα περίπου χρόνια από την έναρξη 

του προγράμματος, υπάρχουν Περιφέρειες στο πεδίο της διαχείρισης των απορριμμάτων που δεν 

έχουν εντάξει ούτε ένα έργο, παρότι υπάρχουν έτοιμες και ώριμες μελέτες. 
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Προτάσεις 

 Επανεξέταση των εκχωρήσεων στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε ό,τι αφορά των τομέα της διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
θα πρέπει να έχει την «πολιτική εξαργύρωση» του Υ.Π.ΕΝ. που έχει την ευθύνη της 
χάραξης της περιβαλλοντικής πολιτικής και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

 

 Διαρκής διαβούλευση με τους δυνητικούς δικαιούχους σε όλα τα στάδια.  
 

 

3.4. Θεσμικό Πλαίσιο  

Στην παρούσα ενότητα αναδεικνύεται η διαχρονική «παθογένεια» της αδυναμίας διαμόρφωσης 

ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου και εργαλείων (πρότυπα τεύχη) για την άρτια και έγκαιρη 

υλοποίηση έργων υποδομής και δράσεων για τη διαχείριση των αστικών στερέων αποβλήτων. 

3.4.1. Νόμος περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

Τον Αύγουστο του 2016, θεσμοθετήθηκε ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α 147), το 

οποίο αποτελεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο περί σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών και όπως ήταν φυσιολογικό απαίτησε χρόνο προσαρμογής στα νέα 

δεδομένα από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Δήμοι, Φο.Δ.Σ.Α., Αρχές διαχείρισης και ελέγχου 

προγραμμάτων, Υπουργεία κ.α.). 

Σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση του ανωτέρω νόμου, η έκδοση των πρότυπων τευχών 

διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για την υποβοήθηση των Αναθετουσών Αρχών καθυστέρησε σημαντικά. Τα 

πρώτα πρότυπα τεύχη που εκδόθηκαν αρχικά (τέλη 2016) αφορούσαν τις διακηρύξεις για την ανάθεση 

δημοσιών συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ακολούθησαν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων και εκπόνησης μελετών (τέλη 2016), και τον Ιούλιο του 2018 

ακολούθησαν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργων με το 

σύστημα μελέτης-κατασκευής, σύστημα με το οποίο δημοπρατούνται τα «σύνθετα» έργα διαχείρισης 

απορριμμάτων  (Μ.Ε.Α.). 
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Ωστόσο, αποτελεί «κοινή διαπίστωση» όλων των εμπλεκόμενων φορέων ότι παρά το γεγονός ότι 

μετά την θεσμοθέτηση ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147), έχουν εκδοθεί 34 νόμοι με 401 τροποποιήσεις επί 

των άρθρων του συνολικά12, παραμένει ένα πολυδαίδαλο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργεί 

«αγκυλώσεις» στην υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων όπως για παράδειγμα οι καθυστερήσεις στις 

εκδικάσεις των προσφυγών, στην ανταπόκριση των επιτροπών αξιολόγησης κ.α. με αρνητικό αντίκτυπο 

και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.   

Πρόταση 

 Αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ν. 4412/2016) για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών σύναψης 
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εντός των ορίων και των κανόνων που θέτουν οι  
Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

 

3.4.2. Αδειοδότηση συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών 

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα έχει σημειώσει θετικά βήματα στον εκσυγχρονισμό της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας με την πρόσφατη ψήφιση του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 

2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 92). 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επίσπευση των 

περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων των έργων που ανήκουν στην ομάδα των συστημάτων 

περιβαλλοντικών υποδομών, ολοκληρώθηκε καθυστερημένα, βαίνοντας προς τη λήξη της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Σημειώνεται όμως ότι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν 

τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, είχαν προκύψει σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη 

φάση της ένταξης, δημοπράτησης και κατασκευής των απαιτούμενων υποδομών διαχείρισης 

απορριμμάτων, λόγω της μη έγκαιρης έκδοσης των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. 

Ο νέος Νόμος 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92), σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των 

συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών, έδωσε το «στίγμα» των «αποκλειστικών»  προθεσμιών που 

πρέπει να τηρούνται σε όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενός έργου  (αξιολόγηση 

αιτήματος, ανταπόκριση δημόσιων Υπηρεσιών για την έκδοση των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων επί 

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) κ.α.). Υπάρχουν όμως πολλά ακόμα που πρέπει να 

γίνουν για να βελτιωθεί η «απόδοση» των δημόσιων λειτουργών που διαχειρίζονται τις περιπτώσεις 

των ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς μέχρι στιγμής από την εμπειρία 

και την επαφή με τις αδειοδοτούσες αρχές αποδεικνύεται ότι «δεν εφαρμόζουν τους νόμους» ή «τους 

εφαρμόζουν κατά το δοκούν». 
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Επιπρόσθετα, η έκδοση της Κ.Υ.Α. με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 "Καθορισμός 

διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων 

«Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»" (ΦΕΚ Β 436) σε εφαρμογή του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄ 230) 

«Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», προκάλεσε 

σημαντικές καθυστερήσεις στην προετοιμασία του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων ενός έργου καθώς έπρεπε να προσαρμοστεί στα νέα νομοθετικά δεδομένα και να 

προηγηθεί η έκδοση της βεβαίωσης χωροθέτησης που έργου προκειμένου να εκκινήσει η 

περιβαλλοντική του αδειοδότηση. Ως «εκκίνηση» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενός έργου 

νοείται η εξασφάλιση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της πληρότητας του φακέλου της Μελέτης 

των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εξεταζόμενου έργου, προκειμένου να προωθηθεί στις 

γνωμοδοτούσες Υπηρεσίες για έκφραση σχετικής γνώμης. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοση βεβαίωση χωροθέτησης του έργου αποτελεί 

βεβαίωση ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης του έργου στις περιπτώσεις μη συμβατότητας με τις 

θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες 

χρήσεις γης, και αποτελεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο 

για την εκκίνηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.  

Η έκδοση πρόσθετης διοικητικής πράξης πριν την κατάθεση του φακέλου της  Μ.Π.Ε. του έργου 

επιφέρει πρόσθετο διοικητικό βάρος στις Υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με το αντικείμενο καθώς 

οι ίδιες γνωμοδοτούν και στην φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Το δόκιμο θα ήταν 

όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που απαρτίζουν τον φάκελο της έκδοσης βεβαίωσης χωροθέτησης του 

προτεινόμενου έργου και περιλαμβάνονται και στο τεύχος της περιβαλλοντικής μελέτης (βεβαίωση 

χρήσης γης από Υπηρεσίες Δόμησης κ.α.) να εξετάζονται στο στάδιο του ελέγχου της Μ.Π.Ε. του έργου 

όπου γίνεται η περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων του σχεδιαζόμενου έργου, ιδίως ως προς τη θέση, 

το μέγεθος και την τεχνολογία του.  

Η έκδοση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων ενός έργου είναι στοιχείο 

«ορόσημο» για την υλοποίησή του πέρα από την κάλυψη του τρόπου χρηματοδότησής του, καθώς 

περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες  προϋποθέσεις για την άρτια κατασκευή και λειτουργία του έργου 

σύμφωνα με τις επιταγές και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 

Ωστόσο, παρατηρείται έντονη «αδυναμία» του ανθρώπινου δυναμικού των αρμόδιων 

περιβαλλοντικών αρχών που υπάγονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειών, στην ταχεία 

και ταυτόχρονα ουσιαστική διεκπεραίωση φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων. 

Αξιοσημείωτο όμως παραμένει το γεγονός ότι ενώ ο βασικός νόμος 4014/2011 «Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 

209), που διέπει την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικών 

υποδομών (Μ.Ε.Α., Μ.Ε.ΒΑ.,Κ.Δ.Α.Υ. κ.α.) προβλέπει στο άρθρο 16 τη σύσταση του «Μητρώου 

Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» ανά κατηγορία ή/και είδος 

έργων, αυτό ακόμα δεν έχει συσταθεί. 
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Πρoτάσεις 

 Σύσταση του «Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων»  για τις ανάγκες αξιολόγησης των Μ.Π.Ε. και εν γένει την προώθηση των 
διαδικασιών που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων στον τομέα των 
στερεών αποβλήτων (έκδοση Α.Ε..Π.Ο., τροποποιήσεις/ανανεώσεις Α.Ε..Π.Ο., αξιολόγηση 
μελετών εφαρμογής έργων μετά την οριστικοποίηση του σχεδιασμού τους κ.α.) καθώς η 
χώρα υπολείπεται σε βασικές υποδομές.  

 

  Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 
συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών. Κατάργηση της έκδοσης της βεβαίωσης 
χωροθέτησης του έργου πριν την κατάθεση φακέλου Μ.Π.Ε. στις αρμόδιες 
περιβαλλοντικές αρχές, δεδομένου ότι η προκρινόμενη θέση ενός έργου θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται και να ελέγχεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά το στάδιο της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εξεταζόμενου έργου όπου παρουσιάζονται τα 
εναλλακτικά σενάρια ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος και την τεχνολογία, ύστερα από 
πολυκριτηριακή ανάλυση (χωροταξικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, συμβατότητα έργου 
με πολεοδομικές δεσμεύσεις, σχέδια διαχείρισης υδάτων κ.α.). 

   

 

  



TSOKANIS CHARALAMPOS – CCI No 2019CE16BAT158 – D2 & D3     

Σ ε λ ί δ α  54 | 172 

 

 

3.5. Λειτουργία Υποδομών 

Τα έργα διαχείρισης των απορριμμάτων (εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης, Μ.Ε.Α., 

Χ.Υ.Τ.Υ, Μ.Ε.ΒΑ.) ανήκουν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας και η 

λειτουργία τους ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Φο.Δ.Σ.Α.. Τα εν λόγω έργα έχουν από τη 

«φύση» τους μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, ελκύουν αναπόφευκτα «αντίρροπες» κοινωνικές επιδιώξεις 

και συμφέροντα καθώς και «αντικρουόμενες» πολιτικές εφαρμογής.  

Δημόσια έργα και Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) 

Οι ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων δύναται να υλοποιηθούν με 

τους εξής τρόπους:  

• Μέσω της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με αξιολόγηση μελέτης για την επιλογή 

αναδόχου, ο οποίος θα έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την κατασκευή του έργου για 

λογαριασμού του Κυρίου του Έργου (Φο.Δ.Σ.Α.) βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και των 

κανονισμών που ορίζει η αναθέτουσα αρχή σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί εκτέλεσης 

δημοσίων έργων.  

• Μέσω Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα  (Σ.Δ.Ι.Τ.). Η μορφή των Σ.Δ.Ι.Τ. που 

χρησιμοποιείται κατά κανόνα ανήκει στην κατηγορία «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και 

Λειτουργία» (D.B.F.O.-Design, Build, Finance and Operate), όπου ο ιδιωτικός τομέας σχεδιάζει, 

κατασκευάζει, χρηματοδοτεί και λειτουργεί μια υποδομή διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 

και το δημόσιο «αγοράζει» τις υπηρεσίες που προέρχονται από την υποδομή αυτή. 

Αντικειμενικά και οι δύο τρόποι παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κατά την 

εφαρμογή τους στην υλοποίηση των έργων που αφορούν τον τομέα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων. Συνοπτικά αναφέρεται ότι στην περίπτωση των Σ.Δ.Ι.Τ. ο χρόνος ολοκλήρωσης των 

υποδομών και έναρξης της παροχής των υπηρεσιών είναι ταχύτερος από το χρόνο που απαιτείται σε 

μια «παραδοσιακή» δημόσια σύμβαση έργου. Ο ιδιώτης δεδομένου ότι δεν θα πληρωθεί παρά μόνο 

με την έναρξη της λειτουργίας των υποδομών έχει «κάθε λόγο» να ολοκληρώσει την κατασκευή του 

έργου το γρηγορότερο δυνατό. Ο δημόσιος φορέας (Φο.Δ.Σ.Α.) από την άλλη πλευρά που έχει θέσει τις 

προδιαγραφές του έργου, έχει την εποπτεία της εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου, 

πιστοποιεί και εκτελεί πληρωμές ανά φάση κατασκευής, επιβάλλοντας κυρώσεις αν αυτό απαιτηθεί 

για την τήρηση της ποιότητας, χωρίς όμως να προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές αν αυτές δεν 

καταστούν άρτιες και λειτουργικές, δεδομένου ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι το τελικό αποτέλεσμα 

του έργου και η τήρηση των προδιαγραφών απόδοσης.  

Αδιαμφισβήτητα, οι Σ.Δ.Ι.Τ. των οποίων η χρηματοδότηση στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στη 

μόχλευση ευρωπαϊκών πόρων του Ε.Σ.Π.Α. ή/και ιδιωτικών πόρων, συνιστούν μεν μια από τις 

δημοφιλέστερες μεθόδους προώθησης έργων (Σ.Δ.Ι.Τ. έργων διαχείρισης Α.Σ.Α. Ηπείρου, Δυτικής 

Μακεδονίας, Σερρών) αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις έργων, όπως το έργο Σ.Δ.Ι.Τ. για την διαχείριση 
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των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, που παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο σχεδιασμού 

και καρκινοβατούν επί χρόνια. 

Τέλος, οι Σ.Δ.Ι.Τ. στον «ευαίσθητο» τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων απαιτούν 

μακροπρόθεσμη κυβερνητική δέσμευση και πολιτική βούληση για την από κοινού επένδυση με τον 

ιδιωτικό τομέα σε σημαντικά έργα. Ειδικότερα, η πιθανότητα μελλοντικών αλλαγών της πολιτικής σε 

διάφορους κανονιστικούς τομείς όπως είναι το περιβάλλον, εισάγει ένα στοιχείο «αβεβαιότητας» στην 

εξέλιξη των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των απαραίτητων περιβαλλοντικών 

υποδομών με πολλαπλές συνέπειες.                            

Το σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή» 

Η δημοπράτηση των έργων με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή» επιλέγεται για τα έργα στα οποία 

απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και στοχεύουν στην επίτευξη καθορισμένων στόχων. Επειδή οι διάφορες 

τεχνολογίες και γενικότερα η τεχνογνωσία στα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων εξελίσσεται, έχει 

επικρατήσει ως κυρίαρχο τα έργα αυτά να δημοπρατούνται με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή». Ποια 

είναι όμως η εικόνα και η εξέλιξη από πλευράς τεχνολογίας στα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

και της εφαρμογής της δημοπράτησής τους με το σύστημα μελέτη-κατασκευή; 

Το σύνολο σχεδόν των έργων που ήδη λειτουργούν, κατασκευάζονται, δημοπρατούνται ή 

ωριμάζουν έχουν «υιοθετήσει» την ίδια τεχνολογία της μηχανικής διαλογής και αναερόβιας ή αερόβιας 

ζύμωσης ή συνδυασμό και των δύο. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Μ.Ε.Α. Θήβας η οποία εκτός της 

μηχανικής διαλογής, αναερόβιας και αερόβιας ζύμωσης περιλαμβάνει και την διαχείριση του ρεύματος 

της λυματολάσπης. Σημειώνεται ότι αυτή την επιπρόσθετη απαίτηση του ρεύματος της συνδιαχείρισης 

της λυματολάσπης μέσω αναερόβιας χώνευσης  περιέγραψε ο ίδιος ο Φο.Δ.Σ.Α. στην μελέτη και τα 

τεύχη δημοπράτησης του έργου και δεν αποτέλεσε πρόταση των υποψηφίων αναδόχων.  

Η διαδικασία δημοπράτησης των έργων διαχείρισης απορριμμάτων με το σύστημα «μελέτη-

κατασκευή» εκτός του σημαντικού κόστους επιπλέον μελετών δημιουργεί και τις μεγαλύτερες 

καθυστερήσεις στο συνολικό χρόνο κατασκευής ενός έργου και κατ΄ επέκταση της έναρξης λειτουργίας 

του.  

Ειδικότερα στις περιπτώσεις των έργων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, τα οποία 

δημοπρατήθηκαν πριν την ψήφιση του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147), σημειώθηκαν μεγάλες 

καθυστερήσεις λόγω των προσφυγών που υπήρξαν κυρίως στο στάδιο της βαθμολόγησης των τεχνικών 

προσφορών των υποψήφιων αναδόχων, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της συμβασιοποίησής τους. 

Διευκρινίζεται ότι πλέον όσα έργα δημοπρατούνται με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή» βάσει του 

άρθρου 50 (Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147), 

αξιολογούνται μόνο ως προς τον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης προσφοράς με 

τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας 

τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση.  

Μια σημαντική καθυστέρηση μετά την συμβασιοποίηση του έργου, υπάρχει στο στάδιο 

εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής του έργου, στάδιο κατά το οποίο ο ανάδοχος προβαίνει στην 

οριστικοποίηση του σχεδιασμού του έργου και προηγείται της έναρξης κατασκευής του. Δεν είναι λίγες 
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οι περιπτώσεις στις οποίες η τελική μελέτη εφαρμογής του έργου διαφοροποιεί τον αρχικό 

προϋπολογισμό καθώς απαιτείται η χρήση των απρόβλεπτων δαπανών, επιφέροντας καθυστερήσεις 

στην έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών λόγω επιπρόσθετων εγκρίσεων (σύνταξη 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, εγκρίσεις κ.α.).  

Με βάση τα προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι η δημοπράτηση των έργων με αντικείμενο την 

διαχείριση των απορριμμάτων με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή» θα πρέπει να επανεξεταστεί 

συνολικά. 

 

Η «Πρόκληση» 

Η «πρόκληση» και ταυτόχρονα το «ζητούμενο» για την Ελλάδα σε κάθε περίπτωση είναι η έντεχνη 

κατασκευή και αποτελεσματική λειτουργία των προγραμματισμένων έργων ολοκληρωμένης 

διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων από τους αρμόδιους φορείς για την διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων με απώτερο σκοπό την τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που θέτει η ευρωπαϊκή 

και εθνική νομοθεσία.  

 

Κρίσιμα Σημεία  

Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω «κρίσιμα σημεία» που μπορούν 

να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα και την βιωσιμότητα των έργων, τα οποία έχουν ως εξής: 

• Η «σύλληψη» του έργου, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με το σωστό σχεδιασμό δηλαδή την 

εκπόνηση μιας έντεχνης μελέτης για την παραγωγή ενός άρτιου τεχνικά έργου.  Η «μελέτη» είναι το 

αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.  

• Η έλλειψη ενός σύγχρονου και χρηστικού θεσμικού εργαλείου σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με κωδικοποιημένες τις βέλτιστες 

διαθέσιμες τεχνικές για την διαχείρισή τους με αφορμή την εξέλιξη της τεχνολογίας. Σημειώνεται ότι 

τα σχεδιαζόμενα έργα (π.χ. Μονάδες Μηχανικής Διαλογής και κομποστοποίησης) προδιαγράφονται 

βάσει της K.Y.A. με αριθ. 114218/1997 (ΦΕΚ B 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 

γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», η οποία εδώ και χρόνια αναμένεται να 

εκσυγχρονιστεί. 

• Η έλλειψη διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των Φο.Δ.Σ.Α., λόγω ελλιπούς, σχεδόν 

ανύπαρκτης στελέχωσης, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των 

αναγκαίων συγχρηματοδοτούμενων μελετών και έργων δηλαδή στις φάσεις ωρίμανσης, 

δημοπράτησης και εκτέλεσης των έργων. 

• Η υλοποίηση (επίβλεψη κ.α.) των έργων από διαφορετικούς φορείς (π.χ. Δήμους) και όχι από τους 

Κυρίους των έργων (Φο.Δ.Σ.Α.) διαχείρισης των απορριμμάτων στην επικράτεια μέσω σύναψης 

προγραμματικών συμβάσεων, συχνά οδηγεί σε μη επιμελή διεκπεραίωση των απαραίτητων 

διαδικασιών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων και πολλές φορές την 

«απαξίωση» τους ως προς την πιστή τήρηση των προδιαγραφών. 
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• Στις περιπτώσεις που κατασκευάζονται έργα μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. χωρίς τη συμμετοχή των Φο.Δ.Σ.Α. 

κυριαρχεί η «απροθυμία» των Κύριων των έργων (Φο.Δ.Σ.Α.) να «αποδεχτούν» την «ιδιοκτησία» των 

έργων, με αποτέλεσμα την «υπολειτουργία» των έργων, την δημιουργία οικονομικών υποχρεώσεων 

και την μη ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων. 

• Η έλλειψη τεχνογνωσίας και υποστήριξης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) 

• Αντικειμενικές δυσκολίες στην «διαχείριση και αξιοποίηση» των παραγόμενων τελικών προϊόντων 

(π.χ. έλλειψη ενισχυμένης αγοράς για την προώθηση δευτερογενών ανακυκλώσιμων υλικών, 

διάθεση compost για γεωργική χρήση). Για παράδειγμα, ακόμα και οι μονάδες που ήδη 

κατασκευάζονται, σύντομα θα πρέπει να αναβαθμιστούν τεχνολογικά με δεδομένο ότι η παραγωγή 

CLO (Compost Like Output) που προβλέπεται, μετά από το 2026 δεν λογίζεται πλέον ότι συμβάλλει 

στους στόχους της «επαναχρησιμοποίησης» και της «ανακύκλωσης». 

• Εκκρεμεί η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα καθορίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

παραγόμενου compost στο πλαίσιο της βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των 

βιοαποβλήτων καθώς τις μεθοδολογίες ποιότητας και ελέγχου του υλικού. 

 

Πρoτάσεις 

Σύνταξη υποστηρικτικών μελετών για τη σύνθεση των Α.Σ.Α. με στόχο την επαρκή 
τεκμηρίωση των σχεδιαζόμενων έργων. Η βάση για το «σωστό σχεδιασμό» κάθε 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αστικών  στερεών αποβλήτων είναι η γνώση της 
ποιοτικής σύστασης των παραγόμενων απορριµµάτων. 

 

Ολοκλήρωση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη βέλτιστη διαχείριση του 
παραγόμενου compost από τις Μ.Ε.Α. και Μ.Ε.ΒΑ.. 

 

Δημιουργία ενός σύγχρονου και χρηστικού θεσμικού εργαλείου σε σχέση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με κωδικοποιημένες τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την διαχείρισή τους σε σχέση με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας. Ολική «αναδιαμόρφωση» της K.Y.A. με αριθ. 114218/1997 (ΦΕΚ B 1016) 
«Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων». 

 
 

  «Θωράκιση» των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με κατάλληλο προσωπικό. Η 
λειτουργία των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους 
Φο.Δ.Σ.Α. οι οποίοι συστάθηκαν για το σκοπό αυτό. 

 



TSOKANIS CHARALAMPOS – CCI No 2019CE16BAT158 – D2 & D3     

Σ ε λ ί δ α  58 | 172 

 

Ενίσχυση των φορέων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων με εξειδικευμένα 
στελέχη προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υποστηρίζουν για 
συγκεκριμένο χρόνο την επίβλεψη συγχρηματοδοτούμενων έργων -Ενεργοποίηση της παρ. 
8 του άρθρου 28 (Επιτάχυνση της εκτέλεσης υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων) του Νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,….και 
άλλες διατάξεις». 

 
 

"Επανεξέταση" της διαδικασίας δημοπράτησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή». 
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4. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 

 

Η παρούσα ενότητα έχει ως σκοπό τη συνολική παρουσίαση των μέτρων που καταγράφηκαν στις 

προηγούμενες Ενότητες με κωδικοποιημένο τρόπο ως εξής: 

Κωδικοποίηση Μέτρων για την "Αναδιάταξη" του Τομέα των Στερεών Αποβλήτων 

α/α Κεντρική Διακυβέρνηση  

1 

Δημιουργία κεντρικού πολιτικού φορέα μέσω της «αναβάθμισης» της Γενικής Γραμματείας 
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Γ.Γ.Σ.Δ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υφυπουργείo στο οποίο, πέρα των αρμοδιοτήτων που ήδη κατέχει η Γ.Γ.Σ.Δ.Α. με σκοπό την 
προώθηση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης πάσης φύσεων αποβλήτων, 
προτείνεται να προστεθεί και η διαμόρφωση και θέσπιση ενός «νέου» ευέλικτου θεσμικού 
πλαισίου σύστασης και λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α.. 

2 

Σύσταση και Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με 
σημείο αναφοράς το νέο κεντρικό φορέα (Υφυπουργείο), με σκοπό: 
Τον συντονισμό της διαχείρισης του συνόλου των πόρων (ευρωπαϊκών και εθνικών). 
Την αξιολόγηση και την ένταξη πράξεων (έργων/δράσεων) των δυνητικών δικαιούχων (Δήμοι, 
Φο.Δ.Σ.Α.) που μεγιστοποιούν την λειτουργικότητα και αποδοτικότητά τους και συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ποσοτικών στόχων του Ε.Σ.Δ.Α. και των ΠΕ.Σ.Δ.Α. για το σύνολο των ρευμάτων των 
στερεών αποβλήτων. 

α/α Δήμοι (Συλλογή-Μεταφορά Α.Σ.Α. κ.α.) 

1 
Αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων με συστημικό τρόπο. Εξορθολογισμός των 
συστημάτων αποκομιδής. 

2 
Αξιοποίηση της δυνατότητας παροχής τεχνικής υποστήριξης από τους Φορείς Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων σε θέματα αποκομιδής απορριμμάτων. Υιοθέτηση καλών πρακτικών. 

3 
Ανάπτυξη, σε εθνικό επίπεδο, συστήματος παροχής τεχνικής υποστήριξης στους δήμους, κυρίως 
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς. 
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4 
Διαμόρφωση σύγχρονου πλαισίου προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών με μέτρα θεσμικού 
και διοικητικού χαρακτήρα. 

α/α Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

1 

Θεσμοθέτηση νέου σαφούς νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τη σύσταση και λειτουργία 13 
Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. (1 για κάθε διοικητική Περιφέρεια της χώρας) με την μορφή της 
Ανώνυμης Εταιρείας των Ο.Τ.Α. και στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου και 
αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα της 
διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας. 

2 

Δρομολόγηση διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου εξειδικευμένου και επαρκούς προσωπικού για 
τη στελέχωση των Φο.Δ.Σ.Α., με 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. 

3 
Θέσπιση μέτρων οργανωτικού και διοικητικού χαρακτήρα-Προτυποποίηση κανόνων (Οργανισμός 
Εσωτερικών Υπηρεσιών, Κανονισμοί Λειτουργίας, κ.α.) για την εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α.  

4 

Ενίσχυση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την πλήρη βελτίωση της τεχνικής και 
διοικητικής επάρκειας των Φο.Δ.Σ.Α. με στόχο την απόκτηση μιας σύγχρονης εργαλειοθήκης  
(απόκτηση εξοπλισμού, προγραμμάτων διαχείρισης τεχνικών έργων κ.α.) για την αποτελεσματική 
διαχείριση-παρακολούθηση των έργων σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. 

5 

Θεσμοθέτηση του «Δικτύου των Φο.Δ.Σ.Α.» ως φορέα επιστημονικής και ενιαίας έκφρασης των 
Φο.Δ.Σ.Α. της χώρας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στους Φο.Δ.Σ.Α. (χορήγηση αξιόπιστων 
στοιχείων κ.α.). Ιδιαίτερα, θα εκπροσωπεί τα μέλη του σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν 
τους φορείς με δομημένο τρόπο απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Κεντρική Διοίκηση και 
τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε..  

6 

Πρόβλεψη της δυνατότητας χρηματοδότησης των Φο.Δ.Σ.Α. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, μέσω 
της «Τεχνικής Βοήθειας». Δεδομένου ότι οι Φο.Δ.Σ.Α., εκτός της υποχρέωσης λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων καλούνται συνεχώς να βελτιώνουν το ευρύτερο περιβάλλον στην αλυσίδα της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων μέσω μελετών που αφορούν την εκπόνηση των 
ΠΕ.Σ.Δ.Α., την υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας των δομών διοίκησης, 
την ενίσχυση της στελέχωσης, της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών 
δοµών, την αξιολόγηση στρατηγικών για χρηματοδότηση, την τεχνική υποστήριξη των Δήμων, την 
έρευνα εφαρμογής νέων τεχνολογιών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων κ.α., η δυνατότητα 
αυτή θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων και ιδίως στην 
άρτια ωρίμανση των 13 ΠΕ.Σ.Δ.Α. που καλούνται να υλοποιήσουν ενώ παράλληλα θα 
συντομεύσει τους χρόνους διαχείρισης και θα έχει αμεσότερα αποτελέσματα.   
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7 

Διερεύνηση επέκτασης της αρμοδιότητας των Φο.Δ.Σ.Α. για τη διαχείριση του συνόλου των 
στερεών αποβλήτων εφόσον «ωριμάσουν» οι απαραίτητες προϋποθέσεις (διασφάλιση 
ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ωρίμανση και κατασκευή ανάλογων απαραίτητων υποδομών, 
εξασφάλιση επαρκούς προσωπικού κ.α.).   

α/α Τομέας Ανακύκλωσης 

1 

Επανασχεδιασμός και ουσιαστική επανεκκίνηση (Restart) του τομέα της ανακύκλωσης σε 
στοχευμένα σημεία στην επικράτεια στη βάση της χρηστής «ολοκληρωμένης» διαχείρισης των 
Α.Σ.Α. με έμφαση στην ενίσχυση της διαχείρισης του ρεύματος των ανακυκλώσιμων υλικών σε 
ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο δίκτυο εγκαταστάσεων επεξεργασίας υπό την εποπτεία των 
Φο.Δ.Σ.Α.  

2 

Υιοθέτηση καλών πρακτικών στο σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης Α.Σ.Α.. Μια καλή πρακτική υιοθετήθηκε κατά τον σχεδιασμό της Μ.Ε.Α. Θήβας όπου 
προβλέφθηκε η δυνατότητα μηχανικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών 
που θα συλλέγονται από προγράμματα διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) των εξυπηρετούμενων Δήμων. 
Η  επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας θα γίνεται με επιπλέον ώρες 
λειτουργίας της μονάδας. 

3 

Ανάπτυξη δίπολου συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε.Α.Α. και των Φο.Δ.Σ.Α. που έχουν την ευθύνη 
λειτουργίας των Μ.Ε.Α.. Στις περιοχές όπου η Ε.Ε.Α.Α. διαθέτει ιδιόκτητα Κ.Δ.Α.Υ. αυτά 
προτείνεται να παραχωρηθούν προς χρήση στους Φο.Δ.Σ.Α. και να αναβαθμιστούν σε ποιοτικό 
(βελτίωση της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας) και ποσοτικό επίπεδο (αύξηση δυναμικότητας όπου 
τεκμηριωθεί η ανάγκη). Στόχος η αύξηση των επιδόσεων ανακύκλωσης και η βελτίωση του 
συστήματος εξαγωγής στοιχείων ανά Δήμο. Ο κάθε Φο.Δ.Σ.Α. ανά Περιφέρεια θα έχει την πλήρη 
«εποπτεία» της ροής των αποβλήτων καθώς θα είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό και την 
παρακολούθηση της ομάδας έργων (Μ.Ε.Α. & Κ.Δ.Α.Υ.) που θα του αναλογεί.   

4 

Αναβάθμιση του ρόλου της Ε.Ε.Α.Α. και ανάδειξή της σε βασικό μοχλό υποστήριξης της 
ανακύκλωσης με επικέντρωση των ενεργειών της προς τους Δήμους (παροχή αναγκαίου 
εξοπλισμού, προώθηση της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, δημιουργία χρήσιμων εργαλείων, 
όπως Οδηγοί ανάπτυξης χωριστών ρευμάτων ανακύκλωσης κ.α.). 

5 Ενίσχυση του ελεγκτικού και επιχειρησιακού ρόλου του Ε.Ο.ΑΝ. με την κατάλληλη στελέχωση.  

α/α Βιοαπόβλητα 

1 
Σύνταξη υποστηρικτικών μελετών προς τους Δήμους για τη βέλτιστη δυνατή τεκμηρίωση των 
σχεδιαζόμενων δράσεων που σχετίζονται για την εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή 
του ρεύματος των βιοαποβλήτων.  

2 
Θέσπιση προτύπων υπηρεσιών για τη χωριστή συλλογή (π.χ. συχνότητα συλλογής, είδη κάδων 
κ.λπ.) στους δήμους, προκειμένου να διασφαλίζονται υψηλά ποσοστά συλλογής βιοαποβλήτων.  
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3 
Ενίσχυση και πλήρης αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω κοινοτικών ή εθνικών 
πόρων για την πλήρη τεχνική υποστήριξη (προμήθεια κάδων, απορριμματοφόρα, πλυντήρια 
κάδων) της χωριστής συλλογής των παραγόμενων βιοαποβλήτων των Δήμων. 

4 
Ολοκλήρωση του απαραίτητου δικτύου υποδομών διαχείρισης αποβλήτων (Μ.Ε.Α., Μ.Ε.ΒΑ.) από 
τους εκάστοτε Δικαιούχους (Δήμοι, Φο.Δ.Σ.Α.) σε όλη την χώρα, έτσι ώστε κάθε Δήμος να έχει 
«σημείο αναφοράς» και να «υποχρεωθεί» να αναπτύξει τα διακριτά ρεύματα (κάδους). 

5 Επαναπροσδιορισμός της επίτευξης των στόχων για τα βιοαπόβλητα σε "αστικές περιοχές". 

α/α Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Δημοσιότητα 

1 
Συνεχής υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ωφελούμενου 
πληθυσμού από τους Δήμους στον τομέα της ανακύκλωσης και του διαχωρισμού των 
βιοαποβλήτων στην πηγή. 

2 

Ενίσχυση και πλήρης αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω κοινοτικών ή εθνικών 
πόρων για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής, αλλά και της χρήσης ορθών 
πρακτικών από το κοινό, με σκοπό την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των 
συλλεγόμενων ποσοτήτων σε όλα τα ρεύματα.  

3 
Σύνδεση των μέτρων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με τον κανονισμό κοστολόγησης-
τιμολόγησης των Δήμων. 

α/α Επιχειρησιακά Προγράμματα (Διαχειριστικές Αρχές-Εκχωρήσεις Πόρων)  

1 
Βελτίωση των κανόνων και των διαδικασιών που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι και η 
γραφειοκρατία. 

2 
Θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών-μεθοδολογιών για την επαρκή τεκμηρίωση των έργων και των 
δράσεων που ωριμάζουν οι δυνητικοί δικαιούχοι ανάλογα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης 
(δείκτες παρακολούθησης κ.α.). 

3 

Υιοθέτηση της «άμεσης» αξιολόγησης στο σύνολο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
αφορούν τον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε όλα τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα καθώς και στο περιβαλλοντικό σκέλος του Εθνικού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.. 

4 

Συγκρότηση μητρώου καταρτισμένων αξιολογητών στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας για 
την υποβοήθηση του έργου των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Κεντρικών και 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την επιλογή και την ένταξη των εκάστοτε 
προτεινόμενων πράξεων. 
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5 

Διερεύνηση της κατάργησης της υπαγωγής του ελέγχου των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης 
αστικών στερεών αποβλήτων που υλοποιούνται από τους Φο.Δ.Σ.Α., οι οποίοι έχουν κοινωφελή 
και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, στο 
καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων. Αυτό συνεπάγεται μείωση του διοικητικού κόστους και 
αύξηση του ποσοστού της συγχρηματοδότησης των πράξεων (έργων) από την Ε.Ε. που σχετίζονται 
με την διαχείριση των απορριμμάτων. 

6 

Επανεξέταση των εκχωρήσεων στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε ό,τι αφορά των τομέα της διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα 
πρέπει να έχει την «πολιτική εξαργύρωση» του Υ.Π.ΕΝ. που έχει την ευθύνη της χάραξης της 
περιβαλλοντικής πολιτικής και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

7 Διαρκής διαβούλευση με τους δυνητικούς δικαιούχους σε όλα τα στάδια.  

α/α Δημόσιες Συμβάσεις 

1 

Αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ν. 4412/2016) για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων εντός των ορίων και των κανόνων που θέτουν οι  Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

α/α Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών 

1 

Σύσταση του «Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»  
για τις ανάγκες αξιολόγησης των Μ.Π.Ε. και εν γένει την προώθηση των διαδικασιών που 
αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων στον τομέα των στερεών αποβλήτων 
(έκδοση Α.Ε..Π.Ο., τροποποιήσεις/ανανεώσεις Α.Ε..Π.Ο., αξιολόγηση μελετών εφαρμογής έργων 
μετά την οριστικοποίηση του σχεδιασμού τους κ.α.) καθώς η χώρα υπολείπεται σε βασικές 
υποδομές.  

2 

Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 
συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών. Κατάργηση της έκδοσης της βεβαίωσης χωροθέτησης 
του έργου πριν την κατάθεση φακέλου Μ.Π.Ε. στις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, δεδομένου 
ότι η προκρινόμενη θέση ενός έργου θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να ελέγχεται από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες κατά το στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εξεταζόμενου 
έργου όπου παρουσιάζονται τα εναλλακτικά σενάρια ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος και την 
τεχνολογία, ύστερα από πολυκριτηριακή ανάλυση (χωροταξικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 
συμβατότητα έργου με πολεοδομικές δεσμεύσεις, σχέδια διαχείρισης υδάτων κ.α.). 

α/α Βελτιστοποίηση Λειτουργικότητας & Αποδοτικότητας των Υποδομών 

1 

Σύνταξη υποστηρικτικών μελετών για τη σύνθεση των Α.Σ.Α. με στόχο την επαρκή τεκμηρίωση 
των σχεδιαζόμενων έργων. Η βάση για το «σωστό σχεδιασμό» κάθε ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης αστικών  στερεών αποβλήτων είναι η γνώση της ποιοτικής σύστασης των 
παραγόμενων απορριµµάτων. 
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2 
Ολοκλήρωση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη βέλτιστη διαχείριση του παραγόμενου 
compost από τις Μ.Ε.Α. και Μ.Ε.ΒΑ.. 

3 

Δημιουργία ενός σύγχρονου και χρηστικού θεσμικού εργαλείου σε σχέση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με κωδικοποιημένες τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές για την διαχείρισή τους σε σχέση με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ολική 
«αναδιαμόρφωση» της K.Y.A. με αριθ. 114218/1997 (ΦΕΚ B 1016) «Κατάρτιση πλαισίου 
προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

4 
«Θωράκιση» των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με κατάλληλο προσωπικό. Η 
λειτουργία των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους Φο.Δ.Σ.Α. 
οι οποίοι συστάθηκαν για το σκοπό αυτό. 

5 

Ενίσχυση των φορέων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων με εξειδικευμένα στελέχη 
προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υποστηρίζουν για συγκεκριμένο χρόνο την 
επίβλεψη συγχρηματοδοτούμενων έργων -Ενεργοποίηση της παρ. 8 του άρθρου 28 (Επιτάχυνση 
της εκτέλεσης υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων) του Νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 
265)«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020,….και άλλες διατάξεις». 

6 
Επανεξέταση της διαδικασίας δημοπράτησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με το 
σύστημα «μελέτη-κατασκευή». 
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5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ACTION PLAN) 

Το πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα είναι διαχρονικό και 

«οξύ». Ωστόσο, η λύση ενός προβλήματος με πολλαπλές πτυχές, πολιτικές, περιβαλλοντικές, 

οικονομικές και κοινωνικές, θα πρέπει να είναι σταδιακή και προσαρμοστική. Ο ανορθολογισμός 

βρίσκεται στην «επιμονή» σε μεθόδους και δράσεις που απλώς «δεν αποδίδουν». 

Έχει ήδη επισημανθεί η αναγκαιότητα τα υπό αναθεώρηση Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης 

Αποβλήτων που αφορούν τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, να δομηθούν με συνεκτικό και 

ορθολογικό τρόπο, προσδιορίζοντας «έξυπνους» στόχους. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι: 

• Συγκεκριμένοι, σαφείς και συναφείς με το προς αντιμετώπιση «πρόβλημα», καλύπτοντας και το 

«κενό» της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για το 2020, 

• Ρεαλιστικοί, γνωρίζοντας ήδη το «έλλειμμα» που υπάρχει στην δημιουργία του ολοκληρωμένου 

δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων έτσι ώστε η χώρα 

να καταστεί αυτάρκης με κατάλληλες περιβαλλοντικές υποδομές, 

• Μετρήσιμοι με την εφαρμογή κατάλληλων δεικτών απόδοσης και εντός προσδιορισμένου χρονικού 

πλαισίου.  

Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους προτείνεται να στηριχθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης 

(action plan) για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα έτσι ώστε να «ανατραπεί» η 

προβληματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα, έχουν ως εξής: 

1ο. Θεσμοθέτηση νέου σαφούς νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τη σύσταση και λειτουργία 13 

Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας των Ο.Τ.Α. και στόχο την 

δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων σε 

επίπεδο Περιφέρειας. Το Παράρτημα Ι-Α της παρούσας έκθεσης Εμπειρογνωμοσύνης 

περιλαμβάνει την τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση της πρότασης Νόμου για τη σύσταση και 

λειτουργία των Περιφερειακών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και το προτεινόμενο 

σχέδιο Νόμου αναλύεται στο Παράρτημα Ι-Β.  

 

2ο. Αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ν. 4412/2016) για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων εντός των ορίων και των κανόνων που θέτουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)  με 

τις αντίστοιχες τεκμηριώσεις παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

3ο. Διαμόρφωση σύγχρονου πλαισίου προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών στους Δήμους με 

μέτρα θεσμικού και διοικητικού χαρακτήρα. Στο Παράρτημα ΙΙΙ (Κανονισμός Κοστολόγησης-
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Τιμολόγησης Συστήματος Συλλογής-Μεταφοράς των Απορριμμάτων-Ανταποδοτικά Τέλη) 

παρουσιάζεται διεξοδικά η διαφορετική ερμηνεία της ανταποδοτικότητας από Δήμο σε Δήμο 

καθώς και οι σχετικές προτάσεις. 

 

4ο. Επανασχεδιασμός και ουσιαστική επανεκκίνηση (Restart) του τομέα της ανακύκλωσης σε 

στοχευμένα σημεία στην επικράτεια στη βάση της χρηστής «ολοκληρωμένης» διαχείρισης των 

Α.Σ.Α. με έμφαση την ενίσχυση της διαχείρισης του ρεύματος των ανακυκλώσιμων υλικών σε ένα 

ενιαίο και ολοκληρωμένο δίκτυο εγκαταστάσεων επεξεργασίας υπό την εποπτεία των Φο.Δ.Σ.Α. Οι  

δράσεις στοιχειοθετούνται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙV το οποίο διαιρείται στο Παράρτημα ΙV-A: 

«Επανεκκίνηση Ανακύκλωσης» και στο Παράρτημα ΙV-Β: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Α.Σ.Α.). 

 

 

5ο. Αξιοποίηση του παραγόμενου compost υψηλής ποιότητας προερχόμενο από τις Μ.Ε.Α. και Μ.Ε.ΒΑ. 

Στο Παράρτημα V παρατίθεται αναλυτικά σχετικό κοστολογημένο σχέδιο. 

 

6ο. Συστηματικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ωφελούμενου πληθυσμού. Η 

ενεργός συμμετοχή των πολιτών αποτελεί «στοίχημα» των εφαρμοζόμενων πολιτικών που 

αφορούν την διαλογή στην πηγή και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης. Στο Παράρτημα VI 

παρουσιάζεται αναλυτική πρόταση ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών με αιτιολόγηση 

της επιλογής των μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δυνατότητες χρηματοδότησης. 

 

7ο. Κατάργηση της υπαγωγής του ελέγχου των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών 

αποβλήτων που υλοποιούνται από τους Φο.Δ.Σ.Α., οι οποίοι έχουν κοινωφελή και μη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, στο καθεστώς των 

κρατικών ενισχύσεων. Στο Παράρτημα VII παρατίθεται η σχετική αιτιολόγηση.  

 

8ο. Δημιουργία κεντρικού πολιτικού φορέα μέσω της «αναβάθμισης» της Γενικής Γραμματείας 

Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Γ.Γ.Σ.Δ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 

Υφυπουργείο με σκοπό την προώθηση και την εποπτεία εφαρμογής του Εθνικού και 

Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης πάσης φύσεων αποβλήτων. 

 

9ο. Σύσταση και διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με σημείο 

αναφοράς το νέο κεντρικό φορέα (Υφυπουργείο Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων) και σκοπό: 

α) τον συντονισμό της διαχείρισης του συνόλου των πόρων (ευρωπαϊκών και εθνικών) που 

διατίθενται στον τομέα των στερεών αποβλήτων, β) Την αξιολόγηση και την ένταξη πράξεων 

(έργων/δράσεων) των δυνητικών δικαιούχων (Δήμοι, Φο.Δ.Σ.Α.) που μεγιστοποιούν την 

λειτουργικότητα και αποδοτικότητά τους και συμβάλλουν στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων 

του Ε.Σ.Δ.Α. και των ΠΕ.Σ.Δ.Α. για το σύνολο των ρευμάτων των στερεών αποβλήτων.  

 

10ο. Συγκρότηση μητρώου καταρτισμένων αξιολογητών στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας για 

την υποβοήθηση του έργου των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Κεντρικών και Περιφερειακών 
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Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την επιλογή και την ένταξη των εκάστοτε προτεινόμενων 

πράξεων. 

 

11ο. Σύσταση του «Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209) για τις ανάγκες αξιολόγησης των 

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εν γένει την προώθηση των διαδικασιών που αφορούν 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων στον τομέα των στερεών αποβλήτων (έκδοση 

Α.Ε..Π.Ο., τροποποιήσεις/ανανεώσεις Α.Ε..Π.Ο., αξιολόγηση μελετών εφαρμογής έργων μετά την 

οριστικοποίηση του σχεδιασμού τους κ.α.), καθώς η χώρα υπολείπεται σε βασικές υποδομές. 

 

12ο. Ενίσχυση των φορέων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων με εξειδικευμένα στελέχη 

προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υποστηρίζουν για συγκεκριμένο χρόνο την 

επίβλεψη συγχρηματοδοτούμενων έργων, ενεργοποιώντας την παρ. 8 του άρθρου 28 (Επιτάχυνση 

της εκτέλεσης υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων) του Νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 

265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020,….και άλλες διατάξεις». 

Οι παραπάνω ενέργειες συνιστούν μια «ολιστική» αντιμετώπιση στο μείζον και διαχρονικό 

πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει «καμία τέλεια λύση», 

αλλά η προσέγγιση της «ισορροπημένης» στοχοθεσίας συνδράμει στο να «επιδιώκονται» οι στόχοι να 

επιτευχθούν και όχι να εγκαταλείπονται κάθε φορά.  

Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν μόνο οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, 

οι οποίοι συστάθηκαν για το σκοπό αυτό και είναι επιτακτική η ανάγκη να στελεχωθούν με μόνιμο 

εξειδικευμένο και επαρκές  προσωπικό, με 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 αστικών στερεών 

αποβλήτων με συνέπεια και σε βάθος χρόνου. 
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6. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 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. 

Ο εν λόγω μηχανισμός θα έχει ως σκοπό την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της 

απόδοσης των μέτρων που θα εφαρμόζονται έτσι ώστε να βελτιωθεί συνολικά η απόδοση της Ελλάδας 

στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η σύσταση μιας «Ομάδας Διοίκησης Έργου», μιας ομάδας «πρώτης 

γραμμής» η οποία θα υπάγεται στο «Υφυπουργείο Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (Γενική 

Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων) όπως προτάθηκε στην παρούσα Έκθεση και θα είναι 

επιφορτισμένη αποκλειστικά με τον ενιαίο συντονισμό και την διαρκή παρακολούθηση: 

➢ Της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού και των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων με σκοπό την σταδιακή επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί ή θα τεθούν 

(εξορθολογισμός στόχων στα ΠΕ.Σ.Δ.Α.), σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς 

(Δήμους, Φο.Δ.Σ.Α., Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης-Σ.Σ.Ε.Δ.). 

➢ Της προόδου υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και να καταστεί 

«λειτουργικό» το κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών στερεών 

αποβλήτων στη χώρα.  

Σημαντική συνδρομή στην «Ομάδα Διοίκησης Έργου» μπορεί να παρέχει το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α.. Η 

εν λόγω ομάδα θα συντάσσει ανά τρίμηνο εκθέσεις προόδου εφαρμογής προς τον Υφυπουργό ή Γενικό 

Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ., για την πρόοδο υλοποίησης των 

υποδομών, των δράσεων και των προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, του Ε.Σ.Δ.Α., των 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. και των Το.Σ.Δ.Α., για την πορεία κάλυψης των αναγκών χρηματοδότησης (κοινοτικοί/εθνικοί 

πόροι), για τη διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων βελτίωσης και απλούστευσης των διαδικασιών 
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υλοποίησης όλων των παραπάνω αλλά και για την επίλυση τυχόν τεχνικών ή/και νομικών προβλημάτων 

που προκύπτουν στη φάση ανάπτυξης του απαιτούμενου δικτύου περιβαλλοντικών υποδομών. 

Εφόσον, η υπέρτερη στρατηγική είναι «ξεκάθαρη» (τι κάνουμε πρώτα, καθορισμός προτεραιοτήτων 

και σειρά ενεργειών) ο κάθε αρμόδιος (Δήμοι, Φο.Δ.Σ.Α., Σ.Σ.Ε.Δ., δημόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται 

στις διαδικασίες) θα μπορεί με την υποστήριξη της «Ομάδας Διοίκησης Έργου» σε θεσμικό και τεχνικό 

επίπεδο να επικεντρωθεί σε αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και να παράγει «πραγματικά» 

αποτελέσματα στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Η Ελλάδα όπως γίνεται αντιληπτό θα χρειαστεί να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για μετατόπιση 

της διάθεσης των αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής στην εκτροπή, ανάκτηση και την 

ανακύκλωση.  

Η «πρόκληση» και ταυτόχρονα το «ζητούμενο» είναι να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο «χάρτης 

περιβαλλοντικής και υγειονομικής ασφάλειας» με την υλοποίηση του κατάλληλου δικτύου 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων έτσι ώστε η χώρα να καταστεί 

αυτάρκης τηρώντας τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που θέτει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η  

εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τη μείωση του κενού εφαρμογής των στόχων που έχουν τεθεί για 

το 2020 κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι το «παζλ» των αναγκαίων υποδομών δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόμα. 

Στην κατακλείδα της παρούσας Εμπειρογνωμοσύνης κρίνεται απαραίτητο να επισημανθούν: 

1ο. Τα κυριότερα «κρίσιμα σημεία» που αναδείχθηκαν και δημιουργούν «το σπάσιμο» της 

«αλυσίδας» της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων (συλλογή-μεταφορά-διαχείριση) με 

αποτέλεσμα την μη ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των Σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που 

καταρτίζονται. Τα σημεία αυτά αφορούν κυρίως:  

▪ Τις πολύπλοκες διοικητικές δομές και διαδικασίες που επικρατούν σε στρατηγικό επίπεδο, στον 

κατακερματισμό ενεργειών από «συναρμόδιους φορείς» ακόμα και σε επίπεδο παροχής των 

απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων για την μετατροπή του εθνικού σχεδιασμού στην πράξη 

με την παραγωγή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων,  

▪ Στην ελλιπή οργάνωση των Υπηρεσιών των Δήμων για την αποτελεσματική υλοποίηση 

προγραμμάτων διαλογής στην πηγή,  

▪ Στη συνεχή τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. και 

▪ Στην έλλειψη ενιαίου συντονιστικού κέντρου για την παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων με 

ορθολογικό τρόπο, διαμορφώνοντας ομοιογενείς προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση έργων και 

δράσεων στον «κατάλληλο» χρόνο, εφαρμόζοντας ενιαίους κανόνες για την αξιολόγηση των 

προτάσεων και στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των προτεινόμενων πράξεων 

(έργων). 

▪ Στην αδυναμία των δικαιούχων (έλλειψη διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας-έλλειψη 

καταρτισμένου στελεχιακού δυναμικού) να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σχεδιασμού και 

υλοποίησης των αναγκαίων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και έργων που συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων που θέτει το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο για την διαχείριση των 

αποβλήτων. 

 

2ο. Ορισμένες προτάσεις που συμβάλλουν στο πλαίσιο μιας «συντονισμένης» πολιτικής για την 

αντιμετώπιση των κρίσιμων σημείων/αδυναμιών που εντοπίστηκαν και απώτερο στόχο την 

«επιτάχυνση» μετάβασης της Ελλάδας στην κυκλική οικονομία μέσω της προώθησης έργων και 



TSOKANIS CHARALAMPOS – CCI No 2019CE16BAT158 – D2 & D3     

Σ ε λ ί δ α  71 | 172 

 

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

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

Οι εν λόγω προτάσεις αφορούν κυρίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο έχει 

την ευθύνη της χάραξης της γενικής περιβαλλοντικής πολιτικής και της διαμόρφωσης μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τους 

Δήμους που αποτελούν τον αδύναμο «κρίκο» στην υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

διαλογής στην πηγή (ανακύκλωση, χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων) και τους Φορείς Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων οι οποίοι έχουν την ευθύνη της κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

διαχείρισης αποβλήτων.  
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Υ.Π.ΕΝ. 
(τομεακή 
πολιτική)

• Δημιουργία κεντρικού πολιτικού φορέα μέσω της «αναβάθμισης» της Γενικής Γραμματείας
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Γ.Γ.Σ.Δ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υφυπουργείo στο οποίο, πέρα των αρμοδιοτήτων που ήδη κατέχει η Γ.Γ.Σ.Δ.Α.
με σκοπό την προώθηση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης πάσης
φύσεων αποβλήτων, προτείνεται να προστεθεί και η διαμόρφωση και θέσπιση ενός
«νέου» ευέλικτου θεσμικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α..

• Σύσταση και Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με
σημείο αναφοράς το νέο κεντρικό φορέα (Υφυπουργείο), με σκοπό: α) Τον συντονισμό της
διαχείρισης του συνόλου των πόρων (ευρωπαϊκών και εθνικών). β) Την αξιολόγηση και την
ένταξη πράξεων (έργων/δράσεων) των δυνητικών δικαιούχων (Δήμοι, Φο.Δ.Σ.Α.) που
μεγιστοποιούν την λειτουργικότητα και αποδοτικότητά τους και συμβάλλουν στην επίτευξη
των ποσοτικών στόχων του Ε.Σ.Δ.Α. και των ΠΕ.Σ.Δ.Α. για το σύνολο των ρευμάτων των
στερεών αποβλήτων.

Δήμοι-
Εφαρμογή 

προγραμμά
των 

Διαλογής 
στην Πηγή

• Επανασχεδιασμός και «ουσιαστική» επανεκκίνηση (Restart) της δράσης της 
ανακύκλωσης σε στοχευμένα σημεία με ταυτόχρονη προώθηση δράσεων για την 
ευαισθητοποίηση της "ενεργού" συμμετοχής των πολιτών.

• Ανάπτυξη, σε εθνικό επίπεδο, συστήματος παροχής τεχνικής υποστήριξης στους 
΄Δήμους, κυρίως στον τομέα της παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς.

• Διαμόρφωση σύγχρονου πλαισίου προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών με 
μέτρα θεσμικού και διοικητικού χαρακτήρα.

• Οργάνωση των Υπηρεσιών των Δήμων για την αποτελεσματική υλοποίηση 
προγραμμάτων διαλογής στην πηγή.

13 
Φο.Δ.Σ.Α.-
ιδιοκτήτες 

υποδομών-
ορθολογική 
διαχείριση

• Θεσμοθέτηση σαφούς νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τη σύσταση και λειτουργία 13
Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. (1 για κάθε διοικητική Περιφέρεια της χώρας) με την μορφή της
Ανώνυμης Εταιρείας των Ο.Τ.Α. και στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου και
αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον
τομέα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας.

• "Θωράκιση" των ιδιοκτητών των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω της στελέχωσης
των Φο.Δ.Σ.Α. 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.
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Ι-Α: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ Φo.Δ.Σ.Α. 

Από το 2003 και μέχρι σήμερα, έχουν ψηφιστεί τέσσερις νόμοι (3536/2007, 3852/2010, 

4071/2012 και 4555/2018) και έχουν εκδοθεί αρκετές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με 

σημαντικότερες την 50910/2003 και την 2527/2009, που έχουν εν γένει αποκρυσταλλώσει το πλαίσιο 

λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.  

Ειδικότερα, με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 50910/2003 για πρώτη φορά οι δράσεις διαχείρισης των αστικών 

στερεών αποβλήτων διαχωρίστηκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) στις δράσεις συλλογής και 

μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων, που παρέμειναν στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, και β) στις 

δράσεις προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και ταφής, που περιήλθαν σε 

διακριτά νομικά πρόσωπα που οι Δήμοι καλούνταν να ιδρύσουν. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί με 

τους καλύτερους δυνατούς όρους οικονομίας κλίμακας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των 

απαιτούμενων εγκαταστάσεων, προκρίθηκε η άποψη της σύμπραξης περισσότερων από ένα Δήμων, 

για τη δημιουργία των Φορέων αυτών. Η νομική μορφή των Φορέων αφηνόταν στη διακριτική ευχέρεια 

των Δήμων.  

Έτσι, από το 2003 μέχρι το 2007, δημιουργήθηκαν 111 Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(Φο.Δ.Σ.Α.), αποτελούμενοι από περισσότερους από ένα όμορους Δήμους, με τη νομική μορφή του 

Συνδέσμου των Ο.Τ.Α., της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α., ή της διαδημοτικής επιχείρησης των Ο.Τ.Α., 

ενώ κάποιοι Δήμοι, ιδίως στη νησιωτική χώρα, συνέχισαν να ασκούν οι ίδιοι αρμοδιότητες Ο.Τ.Α.. Ο 

κάθε Φο.Δ.Σ.Α. κάλυπτε μια συγκεκριμένη Διαχειριστική Ενότητα (Δ.Ε.), δηλαδή μια γεωγραφική 

περιοχή. Έτσι όλη η Ελλάδα χωρίσθηκε σε Διαχειριστικές Ενότητες και παντού λειτουργούσαν 

(τουλάχιστον θεωρητικά) Φο.Δ.Σ.Α.,  σύμφωνα με τα ΠΕ.Σ.Δ.Α., τα οποία συντάχθηκαν το 2005.   

Πρακτικά, σε αυτό το στάδιο, οι Φο.Δ.Σ.Α. δεν ήταν παρά νομικά πρόσωπα - σφραγίδες, με 

εκλεγμένα διοικητικά όργανα όπως επέβαλλε η νομοθεσία, αλλά χωρίς προσωπικό, χωρίς καμία δομή, 

οργάνωση, και λειτουργία. Πολλοί από αυτούς παραμένουν ακόμα στην ίδια κατάσταση. 

Μετά την ψήφιση του ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) με τον οποίο 

καταργήθηκαν οι διαδημοτικές επιχειρήσεις, ψηφίστηκε ο ν. 3536/2007, ο οποίος, στο άρθρο 30, αφού 

επαναδιατύπωνε τη διάκριση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Φο.Δ.Σ.Α., επέβαλε τη λειτουργία 

των Φο.Δ.Σ.Α. με τη μορφή είτε του Συνδέσμου είτε της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α..  Επίσης, για 

πρώτη φορά προβλέφθηκε ρητά ότι οι Φο.Δ.Σ.Α. δεν θα μπορούσαν να ασκούν άλλες αρμοδιότητες 

πέραν της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, 

Η Κ.Υ.Α. 2527/2009 ήταν το πρώτο νομοθέτημα που έθεσε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 

Φο.Δ.Σ.Α., και έλυσε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, τιμολογιακής πολιτικής, τη διαδικασία είσπραξης 

των εισφορών των Δήμων προς τους Φο.Δ.Σ.Α. κλπ. Μέχρι σήμερα, η Κ.Υ.Α. αυτή αποτελεί το 
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πληρέστερο και πλέον ευέλικτο νομικό κείμενο, που επέτρεψε στους Φορείς τη στοιχειώδη 

συγκρότηση και λειτουργία, όπως παρακάτω θα αναλυθεί. 

Ο ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) που τροποποίησε το ν. 3463/2006 εν μέσω της οικονομικής κρίσης 

που ήδη έπληττε τη χώρα, έλαβε υπ’ όψη του αφ’ ενός το νέο τοπίο που είχαν διαμορφώσει οι νεότερες 

Οδηγίες της Ε.Ε., και αφ’ ετέρου το νέο θεσμικό και οικονομικό τοπίο εντός του οποίου θα έπρεπε να 

λειτουργήσει πλέον η Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μεταβεί στο στάδιο διαχείρισης των 

αστικών στερεών αποβλήτων σε περιφερειακό και όχι σε τοπικό επίπεδο.  

Για πρώτη φορά έγινε αντιληπτό ότι οι Φο.Δ.Σ.Α. έπρεπε  να περάσουν από το στάδιο της 

λειτουργίας χώρων υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στο στάδιο του σχεδιασμού και της 

λειτουργίας μονάδων μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (Μ.Ε.Α.).  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων αυτών και συνεπώς και 

των Φο.Δ.Σ.Α. που θα είχαν την ευθύνη λειτουργίας τους, με το άρθρο 104 του ν. 3852/2010 κρίθηκε 

σκόπιμο να συσταθούν 13 Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α., δηλαδή ένας Φο.Δ.Σ.Α. ανά διοικητική Περιφέρεια 

της χώρας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη σχεδιασμού και λειτουργίας των απαραίτητων εγκαταστάσεων 

σε επίπεδο Περιφέρειας.  

Η υποχρεωτική πρόβλεψη της νομικής μορφής του Συνδέσμου για τους Περιφερειακούς 

Φο.Δ.Σ.Α. προκάλεσε αντιδράσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Φο.Δ.Σ.Α. που ήδη είχαν 

συσταθεί και λειτουργούσαν στη χώρα με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α., και μάλιστα 

είχαν στην πλειοψηφία τους να επιδείξουν επιτυχημένα παραδείγματα διαχείρισης των αποβλήτων, σε 

αντίθεση με τους Φο.Δ.Σ.Α. που είχαν τη νομική μορφή του Συνδέσμου και που παρουσίαζαν, στη 

συντριπτική πλειοψηφία τους, μεγάλες καθυστερήσεις στο σχεδιασμό και την ολοκλήρωση των 

απαιτούμενων υποδομών. 

Κατά το διάλογο που αναπτύχθηκε με αφορμή το άρθρο 104 του ν. 3852/2010, ως προς το θέμα 

της νομικής μορφής των Φο.Δ.Σ.Α., αναδείχθηκε επί της ουσίας η εξής προσέγγιση του προβλήματος: 

Η μέχρι τότε εφαρμοζόμενη πολιτική στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, 

εξαντλούνταν κυρίως στην κατασκευή και διαχείριση των Χ.Υ.Τ.Α.. Υπό την έννοια αυτή, η νομική μορφή 

του Συνδέσμου μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής για την αντιμετώπιση των αναγκών της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας. 

Η προοπτική όμως της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, δημιουργούσε τελείως 

διαφορετικά δεδομένα και προοπτικές, και κατά συνέπεια και διαφορετικές ανάγκες. 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, ειδικότερα, δημιουργεί το μείζον ζήτημα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων που προκύπτουν μετά το διαχωρισμό τους σε ανακυκλώσιμα, οργανικά 

και σύμμεικτα. 

Η δραστηριότητα διαχείρισης αυτών των κατηγοριών απορριμμάτων, μπορεί να οδηγήσει στη 

δημιουργία εσόδων που θα μειώσουν το συνολικό κόστος διαχείρισης. Αυτό όμως, απαιτεί τη 

διενέργεια συνεχών οικονομικών συναλλαγών, με τη μορφή των εμπορικών πράξεων.  

Κατά συνέπεια, απαιτείται η δημιουργία ιδιαίτερων υποδομών (λογιστήρια, ταμειακές 

υπηρεσίες) και περισσότερη ευελιξία ώστε να αντιμετωπισθούν ανάγκες που δημιουργεί η ταχύτητα 

των συναλλαγών στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας (σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές – 
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παραγωγούς απορριμμάτων, σύναψη συμβάσεων με αγοραστές του παραγόμενου προϊόντος, δηλαδή 

ανακυκλώσιμων, βιοαερίου, κομπόστ). Για το λόγο αυτό, η νομική μορφή της Α.Ε.. των Ο.Τ.Α., μπορεί 

να αποδειχθεί αποτελεσματικότερη.  

Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. που έχουν την 

αρμοδιότητα διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στους ρυθμούς 

λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, τότε η προοπτική είναι να παραμείνει στην 

αρμοδιότητά τους μόνο το κοστοβόρο έργο της λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α.,  που επιβαρύνει τους δημότες 

μέσω της καταβολής των τελών καθαριότητας, και να δημιουργηθεί για τον ιδιωτικό τομέα ένα πεδίο 

κερδοσκοπικής εμπορίας των προϊόντων που παράγονται από τη διαχείριση των απορριμμάτων. 

Με βάση το σκεπτικό αυτό, και με δεδομένη την ύπαρξη επιτυχημένων παραδειγμάτων Φο.Δ.Σ.Α. 

που λειτουργούσαν ικανοποιητικά με τη νομική μορφή των Φο.Δ.Σ.Α., η Πολιτεία δέχτηκε το αίτημα 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προέβη στην ψήφιση του ν. 4071/2012, με τον οποίο επαναλαμβανόταν 

η πρόβλεψη σύστασης ενός Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. ανά Περιφέρεια, αλλά άφηνε το ζήτημα της 

νομικής μορφής του νέου Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. στη διακριτική ευχέρεια των Δήμων – μελών κάθε 

Φορέα. 

Αυτοί οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. θα είχαν εξ αρχής την αρμοδιότητα της σύνταξης, 

παρακολούθησης και τροποποίησης των ΠΕ.Σ.Δ.Α., ενώ σε βάθος χρόνου θα αποκτούσαν και την 

αρμοδιότητα της λειτουργίας των έργων κυριότητας των προϋφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α., οι οποίοι θα 

συγχωνεύονταν σταδιακά στους Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α.. 

Ο νόμος αυτός παρατάθηκε 9 φορές και τελικά δεν εφαρμόσθηκε, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. 

Ο κύριος λόγος για την μη εφαρμογή του νόμου, ήταν οι αντιδράσεις ενός πολύ μικρού μέρους των 

δημοτικών αρχών, που επέμειναν σε τοπικιστικές προσεγγίσεις του προβλήματος, και έπεισαν την τότε 

κυβέρνηση για τα πολιτικά οφέλη που θα προέκυπταν από τη διατήρηση περισσότερων Φο.Δ.Σ.Α. ανά 

Περιφέρεια. 

Ψηφίστηκε έτσι ο ν. 4555/2018, που ισχύει σήμερα. Με το νόμο αυτό, η Πολιτεία έδωσε την 

δυνατότητα ύπαρξης από έναν μέχρι 3 Φο.Δ.Σ.Α. σε κάθε Περιφέρεια, θέτοντας όμως ως βασική 

προϋπόθεση την πρόβλεψη 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 του ΠΕ.Σ.Δ.Α. (Φο.Σ.ΠΕ.Σ.Δ.Α.). 

Και αυτός ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, καθώς οι ασάφειες του νόμου οδήγησαν σε 

μεγάλες καθυστερήσεις και παρανοήσεις. Για παράδειγμα, οι Δήμοι που κλήθηκαν να αποφασίσουν σε 

ποιο Φο.Δ.Σ.Α. θα συμμετάσχουν, αλλά και οι Αποκεντρωμένες Αυτοδιοικήσεις που κλήθηκαν να 

εκδώσουν τις απαιτούμενες διαπιστωτικές πράξεις σύστασης των νέων Φο.Δ.Σ.Α., δεν είχαν στη 

διάθεσή τους ένα επίσημο ορισμό της έννοιας της «ολοκληρωμένης διαχείρισης» των στερεών 

αποβλήτων. Το αποτέλεσμα ήταν, για παράδειγμα, Δήμοι να λαμβάνουν αποφάσεις συμμετοχής τους 

σε Φο.Δ.Σ.Α. που διέθεταν μονάδες επεξεργασίας μόνο των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, θεωρώντας 

ότι αυτή αρκεί για να πληρείται η προϋπόθεση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων.  

Μέχρι σήμερα, στις περισσότερες 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., 
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ενώ και σε ορισμένες περιοχές που έχουν εκδοθεί τέτοιες διαπιστωτικές πράξεις, αυτές έχουν 

προσβληθεί δικαστικά, λόγω λανθασμένης ερμηνείας των σχετικών διατάξεων του νόμου. 

Ο νόμος αυτός πάντως διασφάλισε τον κοινωφελή χαρακτήρα των Φο.Δ.Σ.Α., ανεξαρτήτως της 

νομικής τους μορφής, καθώς και το χαρακτήρα τους ως Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

αποκλειστικά, με την απαγόρευση της συμμετοχής τρίτων. Μάλιστα, με την εξαίρεση της Περιφέρειας 

Αττικής, όπου προβλέφθηκε η σύσταση Διαβαθμιδικού Φο.Δ.Σ.Α. με τη συμμετοχή της Περιφέρειας 

Αττικής, στην υπόλοιπη χώρα προβλέφθηκε ρητά η συμμετοχή μόνο των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στους 

Φο.Δ.Σ.Α., ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής.  

Στη συνέχεια, με την ψήφιση του άρθρου 226 Α’ του ν. 4555/2018, προβλέφθηκε η σύσταση 

διαβαθμιδικών Φο.Δ.Σ.Α. και στις νησιωτικές Περιφέρειες του νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, 

προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, καθώς η ρύθμιση αυτή, που αποσκοπούσε 

στην αντιμετώπιση πολύ συγκεκριμένων προβλημάτων επικοινωνίας και συνεργασίας των νησιωτικών 

Ο.Τ.Α. της χώρας, έδωσε το έναυσμα στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού, ώστε 

να ζητήσουν τη γενίκευση της ρύθμισης και τη συμμετοχή τους σε όλους τους Περιφερειακούς 

Φο.Δ.Σ.Α.. 

Έτσι, παρά τις συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως 

κανένας από τους νόμους που ψηφίστηκαν κατά καιρούς. 

Το κυριότερο όμως πρόβλημα δεν είναι οι συνεχόμενες τροποποιήσεις του νομικού καθεστώτος 

των Φο.Δ.Σ.Α.. 

Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι οι συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις, και κυρίως η πλέον 

πρόσφατη, δηλαδή ο ν. 4555/2018, δεν αποσκοπούσαν τόσο στην επίλυση προβλημάτων στη 

λειτουργία των Φορέων και στη διαχείριση των αποβλήτων, όσο στη γεωγραφική κατανομή των 

Φορέων, με έντονο χαρακτηριστικό την προσπάθεια εξυπηρέτησης τοπικιστικών συμφερόντων μεταξύ 

δημοτικών αρχών.  

Ενώ το κύριο ζήτημα θα έπρεπε να είναι πώς θα στελεχωθούν επαρκώς οι Φο.Δ.Σ.Α. και πώς θα 

ασκούν κατά τον πλέον ευέλικτο τρόπο τις αρμοδιότητές τους, η χώρα επί 15 χρόνια αναλώνεται στο 

ποια θα είναι η γεωγραφική έκταση των Φο.Δ.Σ.Α., ποια πόλη θα φιλοξενεί την έδρα των Φο.Δ.Σ.Α., 

ποια θα είναι η νομική τους μορφή, ποιος θα είναι ο Πρόεδρός τους. 

Ελάχιστη σημασία έχει δοθεί μέχρι σήμερα στο γεγονός ότι για το σχεδιασμό και τη λειτουργία 

των κάθε είδους έργων (Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Υ.Τ.Υ., Μ.Ε.Α., Μ.Ε.ΒΑ., Σ.Μ.Α. κ.α.) καθώς και για τη διοικητική και 

οικονομική λειτουργία, τη νομική και τη γραμματειακή υποστήριξη όλων των Φο.Δ.Σ.Α. της χώρας, 

απασχολούνται συνολικά λιγότερα από 560 άτομα σε όλη τη χώρα, ενώ για την άσκηση ελέγχου και 

εποπτείας επί της λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. απασχολούνται δεκάδες υπηρεσίες και χιλιάδες 

υπάλληλοι πανελλαδικά. 

Κανένα δεν απασχόλησε το γεγονός ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι υφιστάμενοι 

Φο.Δ.Σ.Α. παραμένουν επί σειρά ετών απλές σφραγίδες, χωρίς ούτε ένα απασχολούμενο. Η λειτουργία 

αυτών των Φο.Δ.Σ.Α. εξαντλείται στη σύγκληση των οργάνων διοίκησής τους ανά αραιά χρονικά 

διαστήματα, προκειμένου να υπογράψουν συμβάσεις με τις οποίες εκχωρούν τις αρμοδιότητες 

σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. στον ιδιωτικό τομέα. 
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Φυσικά, στην πλειοψηφία τους, τα έργα αυτά δεν σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τα πραγματικά 

δεδομένα κάθε περιοχής, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, δεν λειτουργούν 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κοστίζουν ακριβά στο δημότη, και 

δημιουργούν ένα κλίμα απαξίωσης της όλης προσπάθειας διαχείρισης των αστικών στερεών 

αποβλήτων. 

Παρά ταύτα, η συζήτηση εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από το ποιος θα ασκεί 

αρμοδιότητες Προέδρου των Φο.Δ.Σ.Α.. 

Η βέλτιστη δυνατή λύση του προβλήματος απαιτεί μια τελείως διαφορετική προσέγγιση.  

Απαιτεί τη μεταφορά του κέντρου βάρους της συζήτησης από τον τρόπο διοίκησης των Φο.Δ.Σ.Α. 

στον τρόπο στελέχωσης και λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α.. 

Απαιτείται μια νέα, γενναία νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα βασίζεται στα εξής αξιώματα: 

i) Πρέπει να περιοριστεί άμεσα ο μεγάλος αριθμός των Φο.Δ.Σ.Α.. Από τους 111 Φο.Δ.Σ.Α. που 

συστάθηκαν αρχικά, σήμερα ο αριθμός έχει περιοριστεί σε 22. Ακόμα και αυτός ο αριθμός όμως 

κρίνεται υπερβολικός. 

Η ύπαρξη πολλών Φο.Δ.Σ.Α. σε μια Περιφέρεια δημιουργεί τα παρακάτω προβλήματα : 

- Μεγαλύτερο κόστος διαχείρισης, λόγω μη επίτευξης οικονομιών κλίμακας 

- Έλλειψη συνεργειών σε περίπτωση αναγκών 

- Προβλήματα στην εκπόνηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

- Υποδαύλιση τοπικιστικών αντιπαραθέσεων ως προς τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων, με 

αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην κατασκευή τους. 

Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η δημιουργία 13 Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α., όσες και οι 

Περιφέρειες. 

Η δημιουργία ενός Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. ανά Περιφέρεια, συμβαδίζει απόλυτα με το 

ΠΕ.Σ.Δ.Α., το οποίο εκπονείται ανά Περιφέρεια. 

Η ύπαρξη ενός Φο.Δ.Σ.Α. σε κάθε Περιφέρεια θα επιτύχει τις αναγκαίες οικονομίες κλίμακας 

καθώς και τις συνέργειες στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.  

Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων αποτελεί διαχρονικά  αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού, ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση β’ βαθμού δεν έχει καμία σχετική εμπειρία, γνώση ή 

εξειδικευμένο προσωπικό. 

Για τους λόγους αυτούς, η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού στους Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α. δεν 

κρίνεται σκόπιμη, καθώς δεν θα επιλύσει κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά αντιθέτως θα προκαλέσει 

ένα νέο κύκλο αντιπαραθέσεων με έντονο τοπικιστικό χαρακτήρα, και με διακύβευμα όχι την 

αποτελεσματική λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α., αλλά το βαθμό άσκησης τοπικής εξουσίας μέσω αυτών. 

Οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. θα πρέπει να οργανωθούν και να λειτουργούν με ενιαίο τρόπο και 

κανόνες. Πιο συγκεκριμένα, για τους νέους Φο.Δ.Σ.Α. θα πρέπει να προβλεφθούν: 

- Ενιαία νομική μορφή 

- Ομοιογενές καταστατικό ως προς τις βασικές του διατάξεις 
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- Ομοιογενείς κανονισμοί λειτουργίας  

- Ομοιογενείς προδιαγραφές και διαδικασίες στελέχωσης με το απαιτούμενο προσωπικό 

 

ii) Είναι ώριμη η στιγμή για την αναγνώριση της ενιαίας έκφρασης των Φο.Δ.Σ.Α., σε δευτεροβάθμιο 

επίπεδο. Οι Φο.Δ.Σ.Α. έχουν συστήσει ήδη από το 2008 ένα δευτεροβάθμιο αστικό σωματείο, με την 

επωνυμία «Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α.» το οποίο λειτουργεί σε πανελλαδικό επίπεδο συγκροτημένα, με 

Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α. διοικείται κατά την ελεύθερη 

βούληση των μελών του, και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ τους, το συντονισμό 

των ενεργειών τους και την κοινή εκπροσώπησή τους, με κύριο στόχο την υποβοήθηση των Φο.Δ.Σ.Α. 

σε όλες τις φάσεις του έργου τους, την κατοχύρωση και αναβάθμιση του ρόλου τους ως κοινωνικών 

φορέων, την προσφορά καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων, καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητάς τους. Το Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α. παρέχει υπηρεσίες 

τεχνικού συμβούλου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) με βάση σχετική σύμβαση που 

έχει υπογράψει από το 2016. Εν τούτοις, η Πολιτεία, παρά το γεγονός ότι συνδιαλέγεται και συμμετέχει 

σε εκδηλώσεις και δράσεις του Δικτύου,  δεν το έχει αναγνωρίσει επίσημα ως θεσμικό συνομιλητή. 

Κρίνεται σκόπιμο να ρυθμιστεί νομοθετικά η αρμοδιότητα του Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α. να εκπροσωπεί 

τα μέλη του σε Υπουργεία, Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς, θεσμικά όργανα της Ε.Ε. 

και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τους Φο.Δ.Σ.Α..  

iii) Λύνεται οριστικά το θέμα της νομικής μορφής των Φο.Δ.Σ.Α.. 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α. με τη νομική μορφή του Συνδέσμου 

και τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α., οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι οι 

Φο.Δ.Σ.Α. με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α. έχουν επιτύχει καλύτερα 

αποτελέσματα στον τομέα του σχεδιασμού και της λειτουργίας των έργων διαχείρισης των αστικών 

στερεών αποβλήτων. 

Προτείνεται η δημιουργία 13 Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α., όσες και οι Περιφέρειες, με την ίδια 

νομική  μορφή, αυτήν της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α. 

Η επιλογή της ενιαίας νομικής μορφής της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α. στο σύνολο των 

Φο.Δ.Σ.Α. της χώρας, θα λύσει τα διαχρονικά προβλήματα που προκύπτουν από την διακριτή 

νομοθέτηση αναλόγως της νομικής μορφής των Φο.Δ.Σ.Α., και θα προσδώσει την απαιτούμενη ευελιξία 

στην λειτουργία τους. 

Είναι όμως ιδιαίτερα κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία των Α.Ε.. των Ο.Τ.Α. θα κινείται 

εντός των ορίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά ταυτόχρονα και στο πλαίσιο λειτουργίας της 

ιδιωτικής οικονομίας. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλιστούν τρεις προϋποθέσεις: 

α) Ο βαθμός παρέμβασης και ελέγχου που θα ασκεί το Κράτος, δεν μπορεί να αλλοιώνει υπερβολικά 

το χαρακτήρα των Α.Ε.. και να τις εξομοιώνει με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

β) Η άσκηση των δραστηριοτήτων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων εκ μέρους 

των Α.Ε.. των Ο.Τ.Α., δεν αποσκοπεί στη δημιουργία κέρδους, αλλά στη μείωση του κόστους 

διαχείρισης και επομένως στην οικονομική ελάφρυνση των δημοτών. 

γ) Οι Α.Ε.. των Ο.Τ.Α. που ασκούν αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α., θα έχουν αμιγώς αυτοδιοικητικό 

χαρακτήρα, δεν θα επιτρέπεται δηλαδή η συμμετοχή ιδιωτών ως μετόχων. 
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iv) Είναι απολύτως απαραίτητη η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και η 

διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης ων νέων Φο.Δ.Σ.Α. 

Η επόμενη 15ετία είναι κρίσιμη για την Ελλάδα, αφού καλείται να επιλύσει χρόνια προβλήματα 

στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ταυτόχρονα να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

για την επίτευξη των στόχων. 

Πιο συγκεκριμένα η χώρα: 

- Θα πρέπει να ολοκληρώσει το σύνολο των αναγκαίων υποδομών για την επεξεργασία και 

ασφαλή διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (Μ.Ε.Α. – Χ.Υ.Τ.Υ.) 

- Θα πρέπει να κατασκευάσει τις αναγκαίες υποδομές (μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης) για 

την επεξεργασία του υπολείμματος, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο για υγειονομική 

ταφή κάτω του 10%. 

- Θα πρέπει να επιτύχει τους στόχους που θέτουν οι νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

- Θα πρέπει να κατασκευάσει σε συνεργασία με τους παραγωγούς τις αναγκαίες υποδομές 

για την διαχείριση των λοιπών κατηγοριών στερεών αποβλήτων, τα οποία ανέρχονται στο 

85% του συνόλου των στερεών αποβλήτων, όπως βιομηχανικά, επικίνδυνα και μη, αγροτικά, 

κτηνοτροφικά κ.α.  

Τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να επιτευχθεί, αν οι Φο.Δ.Σ.Α. δεν στελεχωθούν επαρκώς, 

αξιοποιώντας την εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι επί σειρά ετών απασχολούμενοι σε αυτούς, με 

διάφορες σχέσεις εργασίας. 

 

Τα κρίσιμα σημεία είναι τα εξής: 

α) Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ως ανώνυμες 

εταιρείες των Ο.Τ.Α.. 

 

Με βάση όλα τα ανωτέρω, θα πρέπει κατ’ αρχήν να προβλεφθεί νομοθετικά ότι οι Φο.Δ.Σ.Α. 

έχουν τη νομική μορφή της Α.Ε. των Ο.Τ.Α., δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους Ο.Τ.Α. ή τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου του ν. 

3845/2010 (Α` 65). Η λειτουργία τους διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων 

εταιρειών και η εποπτεία τους ασκείται με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α` 104), υπό την 

επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Οι Φο.Δ.Σ.Α. υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 3861/2010 (Α` 

112), και ορίζονται εξαρχής ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» για την εφαρμογή των διατάξεων του 

ν. 4412/2016 (Α` 147). 

β) Η έλλειψη προσωπικού. 

 

 Οι Φο.Δ.Σ.Α., στη συντριπτική τους πλειοψηφία  άρχισαν να λειτουργούν κατά την περίοδο 

απαγόρευσης των προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, από το 2009 και έπειτα, με αποτέλεσμα 

να έχουν από ελάχιστους έως κανένα εργαζόμενο. Η απαγόρευση αυτή δεν είναι λογική, δεδομένου 

ότι οι Φο.Δ.Σ.Α. δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού τα έσοδά τους προέρχονται από 

τα τέλη καθαριότητας που καταβάλλουν οι δημότες στους Δήμους. Επιπλέον, η αδυναμία στελέχωσης 

των ΦΟ.Δ.Σ.Α. με εξειδικευμένο προσωπικό εξαιτίας των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, προξενεί 
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δομικά και ουσιαστικά προβλήματα στην σχεδίαση, οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία των έργων 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.  

Στο σύνολο των Φο.Δ.Σ.Α. της χώρας, απασχολούνται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 

λιγότεροι από 560 εργαζόμενοι, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι εργατικό προσωπικό, με 

αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα δυσχερής όχι μόνο η σχεδίαση έργων, αλλά ακόμα και η στοιχειώδης 

λειτουργία τους, γεγονός που έχει καταλυτικό ρόλο στην καθυστέρηση επίτευξης των στόχων που θέτει 

η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την επίτευξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων.  

Η έλλειψη προσωπικού οδηγεί κατ’ ανάγκη στην απασχόληση εργαζομένων μέσω αναδόχων, με 

αποτέλεσμα την αύξηση του μισθολογικού κόστους σε βάρος των δημοτών, ενώ δεν επιτυγχάνεται η 

ομαλή λειτουργία των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, λόγω της συνεχούς εναλλαγής του 

απασχολούμενου προσωπικού.  

Για την αντιμετώπιση όλων των ανωτέρω και με σκοπό την ενίσχυση των Φο.Δ.Σ.Α. με νέο και 

κατά τεκμήριο εκπαιδευμένο και έμπειρο δυναμικό, με ταυτόχρονη μείωση του μισθολογικού κόστους, 

προτείνεται μια νέα διαδικασία επιλογής προσωπικού. Αυτή θα συνεχίσει να διεξάγεται με όρους 

διαφάνειας και αντικειμενικότητας βάσει δημόσιας προκήρυξης, όμως με εκ των υστέρων έλεγχο και 

επικύρωση του ΑΣΕΠ και χωρίς το ασφυκτικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων που έχει διαμορφωθεί 

μέχρι σήμερα, αλλά πάντα με εφαρμογή της ΕΓΣΣΕ και των κλαδικών ΣΣΕ. 

Η στελέχωση των Φο.Δ.Σ.Α. θα βασίζεται σε μια προκαθορισμένη και  ενιαία κατευθυντήρια 

οδηγία, η οποία θα καθορίζει:  

- τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό προσωπικού για κάθε διοικητική δομή ώστε να 

διασφαλίζεται η επάρκεια κάθε Φο.Δ.Σ.Α. για την πιστοποίησή του ως Φορέα Υλοποίησης 

Δημόσιων Έργων, δηλαδή την οργάνωση και στελέχωση Διοικητικής, Τεχνικής, Οικονομικής ναι 

Νομικής Υπηρεσίας 

- τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό προσωπικού για κάθε έργο, εγκατάσταση, δράση που 

αναπτύσσει ο Φο.Δ.Σ.Α., προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφαλής και αποτελεσματική 

λειτουργία κάθε έργου. 

 

ν) Πρέπει να προβλεφθεί το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση και των υπόλοιπων κατηγοριών 

αποβλήτων, πέραν των αστικών στερεών αποβλήτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση σε Φο.Δ.Σ.Α. της αρμοδιότητας αυτής, πρέπει να είναι 

η διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την κατασκευή εγκαταστάσεων, την προμήθεια 

εξοπλισμού και τη στελέχωση με το απαιτούμενο προσωπικό. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων χωρίς την 

εξασφάλιση των ανωτέρω, θα αποτελεί απλώς άλλοθι και θα οδηγήσει σε διαιώνιση του προβλήματος, 

ακριβώς όπως συμβαίνει επί περίπου 20 χρόνια με τα αστικά στερεά απόβλητα. 

 

 

 



TSOKANIS CHARALAMPOS – CCI No 2019CE16BAT158 – D2 & D3     

Σ ε λ ί δ α  81 | 172 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 

Άρθρο 1. Στο άρθρο 1 αναλύεται ο σκοπός του νόμου, που είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση και 

επεξεργασία των στερεών αποβλήτων της χώρας σε επίπεδο Περιφέρειας, σύμφωνα με το εκάστοτε 

Εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), η  υλοποίηση μέτρων, δράσεων 

και έργων προς επίτευξη των στόχων που έχουν αποτυπωθεί στα ΠΕ.Σ.Δ.Α. και συμβάλουν στην 

επίτευξη των εθνικών στόχων του εκάστοτε ισχύοντος ΕΣΔΑ, η συγκρότηση δεκατριών (13) ισχυρών 

Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α., και η διάκριση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Φο.Δ.Σ.Α. και των Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού. 

 

Άρθρο 2. Στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι το πεδίο εφαρμογής του νόμου αφορά όλη την επικράτεια 

της χώρας κατά Περιφέρειες και δυνητικά όλα τα στερεά απόβλητα που παράγονται σε κάθε 

Περιφέρεια.  

 

Άρθρο 3. Στο άρθρο 3 προβλέπεται η σύσταση ενός Φορέα ανά Περιφέρεια, με τη νομική μορφή 

της Α.Ε.. των Ο.Τ.Α. (Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α.), με κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η 

άσκηση εποπτείας επί των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί των Α.Ε.. 

Προβλέπεται επίσης ότι οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 3861/2010 

(Α` 112), και ορίζονται εξαρχής ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» για την εφαρμογή των διατάξεων 

του ν. 4412/2016 (Α` 147). Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. 

στο Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α., που λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο των Φο.Δ.Σ.Α.. 

 

Άρθρο 4. Στο άρθρο 4 ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και διοίκησης των Περιφερειακών 

Φο.Δ.Σ.Α., καθώς και τα ελάχιστα υποχρεωτικά απαιτούμενα περιεχόμενα του καταστατικού τους. 

Προβλέπεται επίσης ότι οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. υπάγονται στο ν.3861/2010 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), δεν 

υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που συντάσσει η ΕΛΣΤΑΤ, και έχουν την 

υποχρέωση αποστολής των τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

σύμφωνα με την εγκύκλιο 46 παρ. β1 (αρ. πρωτ. 30681/04-09-2012) του Υπουργείου. 

 

Άρθρο 5. Στο άρθρο 5 ρυθμίζονται λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α., όπως 

η διαδικασία μεταβίβασης σε αυτούς της κυριότητας των έργων και του εξοπλισμού επεξεργασίας 

αποβλήτων, η δυνατότητα διενέργειας απαλλοτριώσεων για την κατασκευή των εγκαταστάσεων 

αυτών, το αντισταθμιστικό τέλος που καταβάλλουν στους Δήμους που φιλοξενούν εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας αποβλήτων, η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του 

ν. 3852/2010, κλπ. 
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Άρθρο 6. Στο άρθρο 6 ρυθμίζεται η διαδικασία συγχώνευσης των υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α. στους 

Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α., και ο τρόπος διασφάλισης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων 

των εργαζομένων του συγχωνευόμενου φορέα. 

 

Άρθρο 7. Στο άρθρο 7 αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α., 

και για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, και για την εκπόνηση, υλοποίηση και 

τροποποίηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α.. 

 

Άρθρο 8. Στο άρθρο 8 αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Δήμων σε θέματα διαχείρισης 

αστικών στερεών αποβλήτων. 

 

Άρθρο 9. Στο άρθρο 9 ρυθμίζεται αναλυτικά η τιμολογιακή πολιτική των Φο.Δ.Σ.Α., με βασικούς 

άξονες α) την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2939/2001, 

β) την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας, γ) τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του 

όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανακύκλωσης – ανάκτησής τους και δ) την 

κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Επίσης 

ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της ετήσιας εισφοράς των Δήμων – μελών κάθε 

Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α.. 

 

Άρθρο 10. Στο άρθρο 10 ρυθμίζεται η οικονομική διαχείριση των Φο.Δ.Σ.Α., οι οποίοι πρέπει να 

είναι σε θέση να τελούν τις εξής λειτουργίες: α) Λογιστική Διαχείριση και έκδοση των λογιστικών 

/οικονομικών καταστάσεων, β) Διαχείριση του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού, γ) Οικονομική 

Διαχείριση Προγραμμάτων – Έργων και Συμβάσεων, δ) Διαχείριση Δαπανών (εξόδων), ε) Διαχείριση 

των Εσόδων, στ) Διαχείριση της Περιουσίας, ζ) Διαχείριση Αποθεμάτων και Εξοπλισμού, η) Διαχείριση 

Μισθοδοσίας και θ) Διαχείριση Ταμείου. 

Άρθρο 11. Στο άρθρο 11 προβλέπεται ότι οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. θα πρέπει να εκπονούν 

τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο, και αναφέρονται οι άξονες του σχεδίου αυτού. 

 

Άρθρο 12. Στο άρθρο 12 προβλέπεται η υποχρέωση των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. να  θέτουν υπ’ 

όψη των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων – μελών τους το σχέδιο καθορισμού της ετήσιας εισφοράς 

της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του παρόντος, το σχέδιο του ετήσιου τεχνικού προγράμματος, και το 

τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα που εκπονούν. 

 

Άρθρο 13. Στο άρθρο 13 προβλέπονται η οργανωτική διάρθρωση και ο κανονισμός προσωπικού 

των Φο.Δ.Σ.Α., η διαδικασία προσλήψεων και ο καθορισμός αμοιβών προσωπικού. Ειδικότερα, 

προβλέπεται ότι η πλήρωση θέσεων προσωπικού στους Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α. εξαιρείται από τις 

ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (Α 40), των παρ. 20 α, 
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21 και 22 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (Α 54), των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 

(Α 66), της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 (Α 14) και της παρ. 20 του άρθρου 14 του Ν. 

2266/1994 (Α 218), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 

2839/2000 (Α 196). 

 

Άρθρο 14. Στο άρθρο 14 προβλέπεται μεταβατικό στάδιο για την κατάργηση των διαβαθμιδικών 

Φο.Δ.Σ.Α. και τη σύσταση Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

 

Άρθρο 15. Στο άρθρο 15 προβλέπεται ότι με τη δημοσίευση του νόμου παύει να ισχύει κάθε 

παλαιότερη διάταξη που αντίκειται σ’ αυτόν. 

 

Άρθρο 16. Στο άρθρο 16 προβλέπεται ως πειθαρχικό αδίκημα η άρνηση εφαρμογής των 

διατάξεων του νόμου. Επίσης προβλέπονται οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης διατάξεων της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 17. Στο άρθρο 17 προβλέπεται ότι η  ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Παράρτημα Ι-Β: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ- ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Άρθρο 1: 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος είναι: 

1. Η ολοκληρωμένη διαχείριση και επεξεργασία των στερεών αποβλήτων της χώρας σε επίπεδο 

Περιφέρειας, σύμφωνα με το εκάστοτε Εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕ.Σ.Δ.Α.), και ειδικότερα η  υλοποίηση μέτρων, δράσεων και έργων προς επίτευξη των στόχων που 

έχουν αποτυπωθεί στα ΠΕ.Σ.Δ.Α. και συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων του εκάστοτε 

ισχύοντος  Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). 

2. H ύπαρξη ισχυρών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) και στις 13 Περιφέρειες με 

την κατάλληλη μορφή, δομή και στελέχωση ώστε να επιτευχθούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 

1 του παρόντος άρθρου.  

3. Να αποτυπωθούν με σαφήνεια οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των Φο.Δ.Σ.Α. και των 

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. 

Άρθρο 2: 

Πεδίο Εφαρμογής 

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος αφορά όλη την επικράτεια της χώρας κατά Περιφέρειες και σε ό,τι 

αφορά τα απόβλητα υποχρεωτικά στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων ( ΑΣΑ) και 

δυνητικά σε όλα τα στερεά απόβλητα που παράγονται σε κάθε Περιφέρεια.  

Άρθρο 3: 

Περιφερειακοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α.) 

1. Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας συστήνεται και ασκεί αρμοδιότητες Περιφερειακός 

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), με την επωνυμία που περιέχει τις λέξεις 

«Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α.» ακολουθούμενες από το όνομα της οικείας περιφέρειας. Στον 

Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α., μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι της περιφέρειας.  

2. Ως Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. του παρόντος νόμου, θεωρούνται όσοι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. έχουν 

συσταθεί και λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

13-16 του ν.4071/2012 (Α΄133) και  265 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως τέτοιοι 

σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, καθώς και όσοι έχουν αναγνωρισθεί με διαπιστωτικές πράξεις των 

οικείων Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως μοναδικοί Φο.Δ.Σ.Α. μιας Περιφέρειας σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 225 και 245 του ν. 4555/2018. Τα καταστατικά των υφιστάμενων 
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Φο.Δ.Σ.Α. της παραγράφου αυτής, οφείλουν να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του παρόντος εντός 

έξι μηνών από την θέση σε ισχύ του. 

3. Οι Περιφερειακοί ΦoΔΣΑ έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργούν χάριν 

του δημοσίου συμφέροντος. Τα κάθε είδους έσοδα των Φο.Δ.Σ.Α., πραγματοποιούνται κατά την 

επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους και δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου σύμφωνα με το 

άρθρο 45 παρ. γ του ν.4172/2013. 

4. Περιοχή αρμοδιότητας κάθε Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., είναι τα διοικητικά όρια της οικείας 

περιφέρειας. Η έδρα του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. ορίζεται στο καταστατικό του με απόφαση της 

ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης του Φορέα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με 

την πλειοψηφία που απαιτείται για την λήψη απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού, 

μπορεί να ορισθεί διαφορετική έδρα. 

5. Οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. έχουν τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 

265 του ν. 3463/2006 (Α’ 114). Η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α` 

144) και του ν. 4548/2018 (Α` 104) όπως ισχύουν, και της ΚΥΑ 2527/2009 (Β’ 83). Οι Φο.Δ.Σ.Α. δεν 

επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους Ο.Τ.Α. ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν υπάγονται 

στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α` 65). 

6. Η εποπτεία επί των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. ασκείται με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α` 

104) όπως ισχύει, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Οι Φο.Δ.Σ.Α. υπάγονται στο ρυθμιστικό 

πεδίο του ν. 3861/2010 (Α` 112), και ορίζονται εξαρχής ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» για την 

εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α` 147). 

7. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. ορίζεται σε τριάντα έτη και μπορεί να 

παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής τους. 

8. Οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. δύνανται να συμμετέχουν στο Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α., το οποίο λειτουργεί ως 

Σωματείο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. Το Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α.  διοικείται κατά την ελεύθερη 

βούληση των μελών του, και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ τους, το συντονισμό 

των ενεργειών τους και την κοινή εκπροσώπησή τους, με κύριο στόχο την υποβοήθηση των Φο.Δ.Σ.Α. 

σε όλες τις φάσεις του έργου τους, την κατοχύρωση και αναβάθμιση του ρόλου τους ως κοινωνικών 

φορέων, την προσφορά καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων, καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητάς τους.  Το Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α. εκπροσωπεί τα μέλη 

του σε Υπουργεία, Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς, θεσμικά όργανα της ΕΕ και στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τους Φο.Δ.Σ.Α.. 

9. Αν η λειτουργία ενός Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. κρίνεται ανεπαρκής ή πλημμελής σε βαθμό που να 

τίθεται σε προφανή και σοβαρό κίνδυνο η δημόσια υγεία ή το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, τότε με 

ειδικά αιτιολογημένη απόφαση  του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων ανατίθεται η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., για ορισμένο 

χρονικό διάστημα,  σε άλλο νομικό πρόσωπο.   
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Άρθρο 4:  

Όργανα Διοίκησης, Διοίκηση και Λειτουργία των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α.  

1. Όργανα διοίκησης των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 

και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

2. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. που συστήνεται το πρώτον μετά τη 

δημοσίευση του παρόντος, εξαιρουμένων των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. της παραγράφου 2 του 

άρθρου 3 του παρόντος, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και 4548/2018 

εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με πρόσκληση του Δημάρχου της έδρας 

της οικείας Περιφέρειας, η οποία αποστέλλεται προς τους Δήμους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος. Θέματα της ημερήσιας διάταξης της ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης 

αποτελούν αποκλειστικά η ψήφιση του καταστατικού, ο ορισμός του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου 

και η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νομιμότητα της σύστασης των Περιφερειακών ΦΟ.Δ.Σ.Α. 

διαπιστώνεται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων 

Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), ενώ ως προς τη 

δημοσιότητα της πράξης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των ν. 2190/1920 και 4548/2018. Μέχρι 

τη δημοσίευση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., οι 

προϋφιστάμενοι Τοπικοί Φο.Δ.Σ.Α. που είχαν συσταθεί είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

είτε ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες που ασκούσαν 

πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών. Εντός μηνός από 

την διενέργεια δημοτικών εκλογών και την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το Διοικητικό 

Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία 

του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω 

διαδικασίας. 

4. Στο Δ.Σ. των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. συμμετέχει επιπλέον ως μέλος ένας εκπρόσωπος των 

εργαζομένων οριζόμενος από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των 

εργαζομένων στον οικείο Φο.Δ.Σ.Α. ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη Γενική Συνέλευση των 

εργαζομένων στο Φο.Δ.Σ.Α., με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 1767/1988. Μη ορισμός του 

μέλους του προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύει τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία του διοικητικού 

συμβουλίου. 

5. Η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στο αρχικό κεφάλαιο, κατανέμεται σε κοινές, ονομαστικές, μη προνομιούχες 

και μη μεταβιβάσιμες μετοχές, και προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό του κάθε 

Ο.Τ.Α.. Οι δήμοι που συμμετέχουν στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. ορίζουν τους εκπροσώπους τους σε 

αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του ν. 3463/2006 

και τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4548/2018. 

6. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τρίτων, εκτός των Ο.Τ.Α. α` βαθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο των 

Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α.. 

7. Στο καταστατικό των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. προβλέπονται υποχρεωτικά τα παρακάτω:  
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α) το ελάχιστο ποσοστό του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση 

των δικαιωμάτων της μειοψηφίας καθορίζεται στο 1/30. Το ίδιο ποσοστό απαιτείται για την εγγραφή 

πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί,  

β) η εκπροσώπηση με δικαίωμα λόγου στο διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., 

των δήμων - μετόχων που δεν εκπροσωπούνται με τακτικό μέλος,  

γ) η υποχρεωτική συμμετοχή στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., ενός τουλάχιστον μέλους από 

κάθε περιφερειακή ενότητα της οικείας Περιφέρειας. Κατά τη διαδικασία εκλογής του Δ.Σ. του 

Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., η εκπροσώπηση όλων των περιφερειακών ενοτήτων διασφαλίζεται με την 

ανάδειξη ως τακτικού μέλους του Δ.Σ., του πρώτου επιλαχόντος εκπροσώπου δήμου-μέλους 

προερχόμενου από περιφερειακή ενότητα που δεν εκπροσωπείται στο εκλεγέν Δ.Σ., αντί του 

τελευταίου εκλεγέντος μέλους του Δ.Σ. που προέρχεται από περιφερειακή ενότητα η οποία 

εκπροσωπείται από δύο τουλάχιστον μέλη,  

δ) η αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεωτικά για τη λήψη απόφασης για 

τα παρακάτω ζητήματα: αα) ο καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής προς τους δήμους - μέλη του 

Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., ββ) η ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και παρακολούθησης της 

υλοποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012,  γγ) η έγκριση 

των οικονομικών καταστάσεων του Φο.Δ.Σ.Α., δδ) η έγκριση του τεχνικού προγράμματος, εε) η 

κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας του, στστ) η ψήφιση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, 

ζζ) η λήψη απόφασης της περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 225 του παρόντος Μέρους, 

ηη) η παράταση της χρονικής διάρκειας λειτουργίας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α.. 

8. Οι ετήσιοι διοικητικοί – οικονομικοί απολογισμοί και ισολογισμοί των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α., μετά 

την έγκρισή τους από τα αρμόδια διοικητικά τους όργανα αποστέλλονται εντός μηνός προς 

ενημέρωση στα Δημοτικά Συμβούλιων των Δήμων μετόχων του οικείου Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α..  

9. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. συγκαλείται το αργότερο μέχρι το 

τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

10. Οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. αποτελούν αναθέτουσες αρχές και εφαρμόζουν την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις ανάθεσης έργων, προμηθειών υπηρεσιών και μελετών 

κάνοντας χρήση όπου απαιτείται της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ.  

11. Οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. υπάγονται στο ν.3861/2010 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Δεν υπάγονται στο Μητρώο 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που συντάσσει η ΕΛΣΤΑΤ, και έχουν την υποχρέωση αποστολής των 

τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την εγκύκλιο 46 

παρ. β1 (αρ. πρωτ. 30681/04-09-2012) του Υπουργείου. 

12. Οι αποζημιώσεις του Πρόεδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του 

Δ.Σ. καθορίζονται με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α., 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών. Η αποζημίωση των 

ανωτέρω υπάγεται σε ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η 

διάταξη έχει αναδρομική ισχύ. Πράξεις εποπτικών οργάνων ή ασφαλιστικών οργανισμών με αντίθετο 

περιεχόμενο, θεωρούνται μηδέποτε εκδοθείσες.   
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Άρθρο 5: 

Λοιπές Διοικητικές Ρυθμίσεις Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η κυριότητα των ακινήτων, των έργων, των εγκαταστάσεων και 

του εξοπλισμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ανεξαρτήτως της προέλευσης χρηματοδότησής 

τους,  των οποίων η αρμοδιότητα λειτουργίας ανήκε σε σύνδεσμο ή δημοτική επιχείρηση 

οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε Δήμο ή σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ., περιέρχεται στον οικείο Περιφερειακό 

Φο.Δ.Σ.Α. που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, 

φόρου, τέλους, εισφοράς, αμοιβής ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 

2. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός προθεσμίας 

δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος συνιστάται τριμελής επιτροπή για την  καταγραφή 

των περιελθόντων κατά κυριότητα ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμών απαρτιζόμενη από τον 

προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως πρόεδρο, τον 

προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου και έναν υπάλληλο του 

οικείου Φο.Δ.Σ.Α. με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η επιτροπή υποχρεούται να ολοκληρώσει το 

έργο της καταγραφής εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία συγκρότησής της και να 

αποστείλει εντός της ίδιας προθεσμίας τη σχετική έκθεση στον Συντονιστή της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση από αυτόν εντός τριάντα (30) ημερών διαπιστωτικής 

πράξης των περιελθόντων κατά κυριότητα στον Φο.Δ.Σ.Α. ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμών. 

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κατά το μέρος που αφορά 

ακίνητα καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του 

ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί. 

3. Η παρακώλυση του έργου της επιτροπής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και  θεμελιώνει αστική 

ευθύνη του υπαιτίου έναντι του ζημιωθέντος Φο.Δ.Σ.Α. το ύψος της οποίας καθορίζεται διοικητικά 

από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

4. Το κόστος αποκατάστασης των όποιων ελλείψεων και δυσλειτουργιών βαρύνει στο σύνολό του τον 

μεταβιβάζοντα Δήμο ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχει τη δυνατότητα να 

προβεί σε όλες τις απαιτούμενες προς αποκατάσταση ενέργειες πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

παραχώρησης του έργου στον οικείο Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α.. Σε διαφορετική περίπτωση, ο 

Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. έχει το δικαίωμα να προβεί σε αυτές, μετακυλίοντας το σχετικό κόστος στον 

μεταβιβάζοντα Δήμο ή νομικό πρόσωπο. 

5. Επιτρέπεται η κατ` εξαίρεση παραχώρηση της χρήσης οχημάτων καθαριότητας (απορριμματοφόρα, 

σκούπες κ.α.) και μηχανημάτων έργου που ανήκουν σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού προς τον οικείο 

Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α., εφ’ όσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για  την εξυπηρέτηση των 

σκοπών του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. και του Ο.Τ.Α., μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου Φο.Δ.Σ.Α. 

και σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α.. Η παραχώρηση συντελείται  με τη σύναψη σχετικής προγραμματικής 

σύμβασης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. 

βαρύνεται με το κόστος καυσίμων, συντήρησης και επισκευής των παραχωρούμενων οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου. Όταν τα πάσης φύσης οχήματα ή εξοπλισμός επιστραφούν στον κύριό τους, θα 

είναι συντηρημένα και σε κατάσταση που θα αντιστοιχεί στο χρόνο ζωής τους. 
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6. Για τη διασφάλιση των χώρων κατασκευής κάθε είδους έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης ΑΣΑ 

για λογαριασμό Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., τα οποία έχουν ενταχθεί σε εγκεκριμένο ΠΕ.Σ.Δ.Α., 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει. 

7. Οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. καταβάλλουν αντισταθμιστικό όφελος στους Δήμους που φιλοξενούν τη 

λειτουργία εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής 

ταφής, κατηγορίας Α1 και Α2, σύμφωνα με την αριθ. 1958/2012 (Β` 21) απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ΔΙΠΑ/οικ. 

37674/27.7.2016 (ΦΕΚ Β΄2471/10.8.2016). Το ύψος του αντισταθμιστικού οφέλους καθορίζεται με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Περιφερειακού ΦΟ.Δ.Σ.Α. και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από το ένα τοις εκατό (1%) επί των εσόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της αντίστοιχης 

εγκατάστασης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Το αντισταθμιστικό όφελος συμψηφίζεται με τα 

ποσά που οι δήμοι υπέρ των οποίων επιβάλλεται, υποχρεούνται να καταβάλουν στον οικείο 

Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. για τις υπηρεσίες που τους παρέχει και τυχόν εναπομείναντα από το όφελος 

ποσά, δύναται να διατίθενται από τους δήμους αυτούς για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης, κατά 

προτεραιότητα όμως σχετιζόμενης με περιβαλλοντική αντιστάθμιση από τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 

8.  Ισχύουν και για τους Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α., οι διατάξεις του 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός 

Κώδικας) σχετικά με μετατάξεις, μετακινήσεις και αποσπάσεις προσωπικού, προς Φο.Δ.Σ.Α. και 

μεταξύ Φο.Δ.Σ.Α. 

9. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 εφαρμόζεται στους Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α.. Αν αντικείμενο της 

προγραμματικής σύμβασης είναι οι αρμοδιότητες του άρθρου 8 του παρόντος, αντισυμβαλλόμενος 

του Φο.Δ.Σ.Α. μπορεί να είναι μόνο δήμος - μέλος του. 

 

Άρθρο 6: 

Διαδικασία συγχώνευσης 

1. Η συγχώνευση των υφιστάμενων τοπικών Φο.Δ.Σ.Α. στον οικείο Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α., συντελείται 

με πράξη συγχώνευσης που εκδίδεται από τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας  Περιφέρειας 

της έδρας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α.., σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙ. Δ εδάφιο 9 του άρθρου 186  

του ν. 3852/2010, και δημοσιεύονται στο οικείο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία: 

2. Οι αρχές διοίκησης των φορέων που συγχωνεύονται, ορίζουν ορκωτούς ελεγκτές για την αποτίμηση 

των περιουσιακών τους στοιχείων. 

3.  Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών διαβιβάζεται με ευθύνη των ιδίων  στις κατά τόπο αρμόδιες 

υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας για την έκδοση της πράξης συγχώνευσης, και στον οικείο 

Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α.. 

4. Οι ανωτέρω φορείς μέχρι τη συγχώνευση τους στον οικείο Περιφερειακό ΦΟ.Δ.Σ.Α. συνεχίζουν να 

λειτουργούν και να ασκούν τα καθήκοντα τους ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

αρμοδιότητας τους. Επιπροσθέτως λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνούν για την ομαλή 

μετάβαση των λειτουργιών τους στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α.. Το κόστος αποκατάστασης των όποιων 

ελλείψεων και δυσλειτουργιών βαρύνει στο σύνολό του τον συγχωνευόμενο Φο.Δ.Σ.Α., ο οποίος έχει 

τη δυνατότητα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες προς αποκατάσταση ενέργειες πριν 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραχώρησης του έργου στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α.. Σε διαφορετική 
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περίπτωση, ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. έχει το δικαίωμα να προβεί σε αυτές, μετακυλίοντας το 

σχετικό κόστος μέσω της ετήσιας εισφοράς στους Δήμους μέλη του συγχωνευόμενου Φο.Δ.Σ.Α., κατ’ 

αναλογία της συμμετοχής τους σε αυτόν. 

5. Μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι πράξεις και συναλλαγές των 

συγχωνευομένων Φο.Δ.Σ.Α., λογίζονται, από λογιστικής άποψης, ως διενεργηθείσες για λογαριασμό 

τους, και όχι για λογαριασμό του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα 

προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτούς. Εάν κατά το 

ανωτέρω διάστημα οι συγχωνευόμενοι φορείς πραγματοποιήσουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα, 

αυτά θα κατανεμηθούν στους μετέχοντες σε αυτούς ή με συμψηφισμό των υποχρεώσεών τους, σε 

περίπτωση δε κατά την οποία θα εμφανίσουν στο διάστημα αυτό αρνητικά οικονομικά 

αποτελέσματα, αυτή θα καλυφθεί από τους μετέχοντες σε αυτούς, κατά το λόγο συμμετοχής τους, με 

καταβολή ίσου ποσού σε μετρητά ή με συμψηφισμό των απαιτήσεων. 

6. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. 

θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευόμενων 

τοπικών Φο.Δ.Σ.Α. της προηγούμενης παραγράφου  και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, υπό την ανωτέρω 

ιδιότητα σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα 

προκύπτουν από συμβάσεις έργου. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α., 

χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από 

αυτές.  

7. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατ’ εφαρμογή του αρ. 250 του ν.3463/2010, 

δημοσιεύει σε ΦΕΚ την απόφαση λύσης του Τοπικού ΦΟ.Δ.Σ.Α. μετά την συγχώνευσή του, αν αυτός 

έχει τη νομική μορφή του Συνδέσμου. 

8. Σε περίπτωση συγχώνευσης Φο.Δ.Σ.Α. με τη νομική μορφή της Α.Ε.., το προσωπικό με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο συγχωνευόμενο Φο.Δ.Σ.Α., 

συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, καθίσταται, αυτοδικαίως, από το 

χρόνο δημοσίευσης της πράξης περί συγχώνευσης, με την ίδια σχέση εργασίας, προσωπικό του 

Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α.. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που βρίσκονται 

σε ισχύ, συνεχίζονται από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. μέχρι τη λήξη τους. Το ανωτέρω προσωπικό 

εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν 

την κατάταξη του στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α.. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού 

αναγνωρίζεται για όλες τις συνέπειες.  

9. Σε περίπτωση συγχώνευσης Φο.Δ.Σ.Α. με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ., το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, 

μεταφέρεται, με τις θέσεις που κατέχει, στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. και διέπεται ως προς τα 

δικαιώματα και τις υπηρεσιακές μεταβολές του από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν πριν από τη 

μεταφορά του. Το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς 

κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, που υπαγόταν πριν από τη 

μεταφορά του. Η προϋπηρεσία του στους υπό συγχώνευση φορείς αναγνωρίζεται, για κάθε συνέπεια. 

10. Προκηρυσσόμενες θέσεις των Φο.Δ.Σ.Α. που συγχωνεύονται, μεταφέρονται στον Περιφερειακό 

Φο.Δ.Σ.Α. που προκύπτει από τη συγχώνευση, αν αυτός επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία 

πρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.   
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Άρθρο 7: 

Υποχρεώσεις και Αρμοδιότητες Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. 

Οι Περιφερειακοί ΦΟ.Δ.Σ.Α. είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την 

ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012 (Α` 

24) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α.. Ειδικότερα είναι αρμόδιοι για: 

α) Την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης - μείωσης παραγωγής αποβλήτων. 

β) Την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, πράσινων σημείων 

και σταθμών μεταφόρτωσης, σύμφωνα με το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α., πλην αυτών που υλοποιούνται από 

τους Ο.Τ.Α. α` βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του παρόντος. Είναι δυνατόν να μην γίνονται 

αποδεκτά απόβλητα, εξαιρουμένων των αστικών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της 

ποιότητας και ποσότητάς τους δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την επεξεργασία 

των αποβλήτων αυτών 

γ) Την υγειονομική ταφή της περίπτωσης ζ` και τη λειτουργία χώρων της περίπτωσης η` του άρθρου 2 

της Η.Π29407/3508/2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

και Υγείας και Πρόνοιας (Β` 1572) για τα αστικά απόβλητα, με δυνατότητα αποδοχής και λοιπών 

στερεών μη επικινδύνων, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων. 

δ) Τη μηχανική - βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, της παρ.5 του άρθρου 1 της 

οικ. 56366/4351/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β` 3339). 

ε) Τη μηχανική - βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, της παρ. 5 του άρθρου 1 της 

υπουργικής απόφασης οικ. 56366/4351 (Β` 3339). 

στ) Την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. α` βαθμού στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη 

δημιουργία δράσεων και έργων. 

ζ) Την αρμοδιότητα  εκπόνησης, παρακολούθησης και υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της εν λόγω περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 

4042/2012. 

η) Την παρακολούθηση της παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης τους 

μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) της κοινής υπουργικής απόφασης 

43942/4026/2016 (Β` 2992). 

θ) Την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και τον προσδιορισμό της τιμολογιακής πολιτικής 

προς τους Ο.Τ.Α. α` βαθμού, σε ετήσια βάση. 

ι) Τη συλλογή των στοιχείων που επιβάλλεται σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 2150/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων (ΕΕ 

L 332/9.12.2002) και την αποστολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας 

Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

ια) Την προετοιμασία των έργων και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, καθώς και την υλοποίηση 

δράσεων για την επεξεργασία αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους σύμφωνα με το ΠΕ.Σ.Δ.Α. και 

την υποβολή αιτήσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα για χρηματοδότηση ως τελικός δικαιούχος. 

ιβ) Την προώθηση δράσεων και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία. 
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ιγ) Την παροχή στους Ο.Τ.Α. συνδρομής για την εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης και 

την αποκατάσταση των υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). 

ιδ) Την τήρηση των απολογιστικών στοιχείων παραγωγής αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους από 

τους Ο.Τ.Α. α` βαθμού και απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας του συνόλου των έργων και 

εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων. 

ιε) Την καταχώρηση σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων», που αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και 

Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, πάσης φύσεως στοιχείων που 

απαιτούνται για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και 

των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των ΠΕ.Σ.Δ.Α.. Λεπτομέρειες του παρόντος δύναται να 

καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. 

ιστ) Τη σύνταξη ετήσιας και πενταετούς έκθεσης, στην οποία αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος με τον 

οποίο εφαρμόστηκαν οι στόχοι και τα μέτρα του ΠΕ.Σ.Δ.Α., καθώς και οι λόγοι που ενδεχομένως 

καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α.. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται στη Γενική 

Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Άρθρο 8: 

Αρμοδιότητες των Δήμων επί των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

1.  Οι Ο.Τ.Α. α` βαθμού έχουν τις εξής αποκλειστικές αρμοδιότητες: 

α) την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του άρθρου 35 α’ 

του ν. 4042/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)  στα διοικητικά όρια 

του οικείου δήμου που αποτελεί τη βάση των συμβάσεων που συνάπτει ο δήμος με Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης και άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Το ΤΣΔΑ πρέπει να είναι 

σύμφωνο με το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α., 

β) την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων και προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση, 

γ) την οργάνωση και την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των αστικών αποβλήτων στα διοικητικά 

όριά τους σύμφωνα με τα οικεία ΤΣΔΑ και ΠΕ.Σ.Δ.Α., 

δ) την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής για τέσσερα (4) τουλάχιστον διακριτά ρεύματα 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων υλικών, ήτοι γυαλί, χαρτί, πλαστικά και μέταλλα από αστικά 

απόβλητα, οι ίδιοι ή σε συνεργασία με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του ν. 2939/2001, 

ε) την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που προέρχονται ιδίως από 

χώρους εστίασης, νοικοκυριά, μεγάλους παραγωγούς και πράσινα απόβλητα πάρκων και κήπων, 

στ) τη συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και των 

προδιαλεγμένων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές ανακύκλωσης, 

ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α., 

ζ) την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ΑΣΑ και η αποκατάσταση των υφισταμένων ΧΑΔΑ, 

η) την ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στα 

διοικητικά τους όρια, 
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θ) το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης - μείωσης αποβλήτων και γενικότερα 

μέτρων για την προώθηση της ιεράρχησης εργασιών και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων που 

στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης των ΑΣΑ, 

ι) την προετοιμασία έργων και δράσεων του ΤΣΔΑ για την επεξεργασία των ΑΣΑ, που παράγονται 

στα διοικητικά τους όρια, και την υποβολή τους για χρηματοδότηση από επιχειρησιακά 

προγράμματα είτε ευρωπαϊκά προγράμματα με την ιδιότητα του τελικού δικαιούχου, 

ια) την προώθηση δράσεων και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία, 

ιβ) την καταχώρηση σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων» που αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και 

Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται 

για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των 

ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των ΠΕ.Σ.Δ.Α.. Λεπτομέρειες του παρόντος δύναται να 

καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και κάθε άλλου αρμόδιου Υπουργού. 

2. Οι Ο.Τ.Α. α` βαθμού μπορεί να προβαίνουν: 

α) στην κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σημείων του άρθρου 21 του ν. 4447/2016 και με την 

επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α., 

β) στην υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) μέχρι και Β` 

κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της αριθμ. 37674/2016 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη των προβλέψεων 

του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α., 

γ) στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ΣΜΑ μέχρι και Β` 

κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της αριθμ. 37674/2016 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη των προβλέψεων 

του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α., 

δ) στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων μέχρι και Β` κατηγορίας 

της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της αριθμ. 37674/2016 απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου 

ΠΕ.Σ.Δ.Α.. 

3. Oι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α., για λόγους αδυναμίας ή οικονομίας κλίμακας, 

μπορούν να μεταβιβάζονται κατά προτεραιότητα  κατόπιν συμφωνίας στον οικείο Περιφερειακό 

Φο.Δ.Σ.Α. καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόπιν διαγωνισμού, επιλογής αναδόχου και 

υπογραφής σχετικής σύμβασης, 

Όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις των  έργων και δραστηριοτήτων των παραγράφων 1 και 2 

εκδίδονται στο όνομα του Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Όλα τα έργα και οι δραστηριότητες των παραγράφων 1 και 2 λειτουργούν ανταποδοτικά και 

συμβάλλουν στην εξασφάλιση ανωτέρας ποιότητας ανακύκλωσης, στην ελαχιστοποίηση της 

διάθεσης σύμμεικτων ΑΣΑ και στην κυκλική οικονομία. Η ανταποδοτικότητα θα πρέπει να  είναι 

εμφανής στα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών.  
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Άρθρο 9: 

Τιμολογιακή πολιτική - Πόροι 

1. Η τιμολογιακή πολιτική των Περιφερειακών ΦΟ.Δ.Σ.Α., καθορίζεται στη βάση της επίτευξης των 

στόχων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ και της κυκλικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη 

τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες των Ο.Τ.Α.. Η 

τιμολογιακή πολιτική προσδιορίζεται από: 

α) την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2939/2001 όπως 

ισχύει, 

β) την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας, 

γ) τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της 

ανακύκλωσης – ανάκτησής τους και 

δ) την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. 

2. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης, σε επίπεδο διαχειριστικής ενότητας, καθορίζεται με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. που διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4496/2017 

(Α’ 170), και βάσει αυτού προσδιορίζεται σε ετήσια βάση το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται 

προς τους Δήμους – μέλη του σε ευρώ/τόνο. Επιχορηγήσεις, έσοδα από συμμετοχή σε προγράμματα 

και ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του ν. 2939/2001 (Α` 179) όπως ισχύει, συνυπολογίζονται 

κατά τον καθορισμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης. Το κόστος διαχείρισης επαναπροσδιορίζεται 

με τη χρήση απολογιστικών στοιχείων και οι αποκλίσεις συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό 

του κόστους διαχείρισης του επόμενου, από τον απολογισμό, έτους. Επίσης, κατά τον 

επανακαθορισμό, λαμβάνονται υπόψη ως πρόσθετο κριτήριο και η αποτίμηση των περιουσιακών 

στοιχείων των Φο.Δ.Σ.Α. που έχουν  συγχωνευθεί και τα περιουσιακά στοιχεία των Ο.Τ.Α. που 

περιήλθαν κατά κυριότητα στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α..  

3. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., προσδιορίζεται διακεκριμένα με βάση: 

α) το ετήσιο κόστος λειτουργίας του, 

β) τα ποσά που αφορούν στο κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας των Χ.Υ.Τ.Α. ή άλλων 

εγκαταστάσεων του συστήματος διαχείρισης, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης, σύμφωνα με σχετική τεχνικο-οικονομική μελέτη και 

εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για έργα αποκατάστασης και 

μεταφροντίδας, 

γ) τα ποσά που αφορούν στο κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα του Περιφερειακού 

Φο.Δ.Σ.Α. (μελέτη και κατασκευή έργων), τα οποία επίσης εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού 

αποθεματικού που διατίθεται για επενδύσεις, 

4. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., προκύπτει από το κόστος των 

λειτουργιών παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης, ερευνών και ανάπτυξης. Τα στοιχεία του κόστους κατά 

είδος ενδεικτικά διαρθρώνονται ως εξής: 

α) αμοιβές και έξοδα προσωπικού, 

β) αμοιβές και έξοδα τρίτων, 

γ) παροχές τρίτων, 

δ) φόροι - τέλη, 

ε) διάφορα έξοδα, 
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στ) τόκοι και συναφή έξοδα, 

ζ) αποσβέσεις παγίων, 

η) προβλέψεις εκμετάλλευσης, 

θ) αναλώσεις αποθεμάτων, όπως ιδίως πρώτες ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά, πάγια, υλικά 

συσκευασίας. Στα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ενέργειες 

ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών, 

ι) αντισταθμιστικά ωφελήματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

5. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος τα υπό στοιχεία ΙΙ και ΙΙΙ της παρ. 3 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 

2527/2009 (ΦΕΚ Β΄ 83/23.01.2009) ειδικά αποθεματικά των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α., τα οποία 

δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, αποκατάστασης και 

μεταφροντίδας των έργων διαχείρισης των ΑΣΑ.  

6. Οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. καθώς και οι δήμοι στις περιπτώσεις του άρθρου 8 του παρόντος, 

δημοσιοποιούν υποχρεωτικά το ετήσιο κόστος διαχείρισης και ενημερώνουν τους πολίτες για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος τους. 

7. Οι πόροι των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. είναι: 

α) οι ετήσιες εισφορές, τα τέλη και οι εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν 

προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προς τρίτους, 

β) κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, 

γ) έσοδα από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα, 

δ) έσοδα από συμβάσεις με φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης του ν. 2939/2001 όπως 

ισχύει, 

ε) λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών των δήμων 

ή λοιπών πελατών και άλλα. 

8. Οι Δήμοι εισφέρουν στο ετήσιο κόστος διαχείρισης του οικείου Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. (ετήσια 

εισφορά Ο.Τ.Α) ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που τους αντιστοιχούν και 

διακινούνται μέσω του Συστήματος ανά έτος ή και με βάση άλλα ενδεχομένως πρόσθετα κριτήρια 

που έχει αποφασίσει το Δ.Σ του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν την 

τιμολογιακή πολιτική. Η απόφαση καθορισμού του ετήσιου κόστους διαχείρισης και της εισφοράς ή 

του τέλους των Ο.Τ.Α., κοινοποιείται στα Δημοτικά Συμβούλια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους, 

ώστε να συμπεριληφθεί  στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α.. 

9. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των Ο.Τ.Α. προς τον οικείο Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α., 

παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε.. ή τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, από 

τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του οικείου δήμου και 

αποδίδεται στον δικαιούχο Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 

(Α` 138) εφόσον λάβει σχετική απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο, περί παρακράτησης και 

απόδοσης από τους ανωτέρω φορείς του ποσού αυτού. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήμος 

οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους στον οικείο Περιφερειακό 

Φο.Δ.Σ.Α..  

10. Η πληρωμή κάθε τριμηνιαίας δόσης γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του αντίστοιχου τριμήνου. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 2527/7.1.2009 απόφασης των 



TSOKANIS CHARALAMPOS – CCI No 2019CE16BAT158 – D2 & D3     

Σ ε λ ί δ α  96 | 172 

 

Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 83 Β΄), όπως ισχύει. 

11. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από Ο.Τ.Α. της τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή 

του τέλους προς τον οικείο Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό 

παρακρατείται υποχρεωτικά από τη Δ.Ε.Η. ή τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας από τα 

έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού που αναλογούν στον οφειλέτη 

Ο.Τ.Α. κατόπιν αποστολής στη Δ.Ε.Η. ή στον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας σχετικού 

αιτήματος του οικείου Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., συνοδευόμενου από την αντίστοιχη απόφαση του 

Διοικητικού του Συμβουλίου, και αποδίδεται σε αυτόν. 

12. Στην περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό του δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων του 

από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε το αίτημα του οικείου 

Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό 

παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται στον 

Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

13. Αν οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. συνάπτουν συμβάσεις σύμπραξης σύμφωνα με την παρ. γ1 του άρθρου 

17 του ν. 3389/2005 (Α` 232) ασκούν την αρμοδιότητα της παρ. 1α του άρθρου 17 του ν. 4071/2012, 

ώστε οι ετήσιες εισφορές των δήμων να ορίζονται σε ύψος που εξασφαλίζει την εκπλήρωση των 

οικονομικών υποχρεώσεων του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. από τη σύμβαση σύμπραξης και να 

υπολογίζονται κατ` ελάχιστο με τιμή ανά τόνο αποβλήτων ίση προς την αντίστοιχη τιμή της σύμβασης 

σύμπραξης. Για όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην 

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. γνωστοποιεί εγγράφως, τον 

προηγούμενο μήνα πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου της σύμβασης σύμπραξης, 

προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή και άλλα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί με νόμο ή 

σύμβαση ή είσπραξη των ανταποδοτικών τελών για λογαριασμό των δήμων το ποσό της ετήσιας 

εισφοράς κάθε δήμου προς τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των 

οικονομικών υποχρεώσεων της σύμβασης σύμπραξης. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να το 

αποδίδουν απευθείας στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. κατά προτεραιότητα, πριν από την απόδοση στον 

οικείο δήμο οποιουδήποτε ποσού έναντι εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών. Για το ποσό της 

ετήσιας εισφοράς, που δεν αφορά την εξυπηρέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων της σύμβασης 

σύμπραξης, ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Τα ποσά του 

προηγούμενου εδαφίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., ο οποίος 

εξυπηρετεί αποκλειστικά τις οικονομικές υποχρεώσεις του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. από τη σύμβαση 

σύμπραξης. Οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. επιτρέπεται να συστήνουν υπέρ των δανειστών της εταιρείας 

ειδικού σκοπού της σύμβασης σύμπραξης εξασφάλιση επί του λογαριασμού του προηγούμενου 

εδαφίου και να εκχωρούν τα έσοδα που προέρχονται από τις εισφορές των μελών τους ή τα τέλη 

παροχής των υπηρεσιών τους, για την ασφάλεια των συμβάσεων αυτών. Το παρόν εφαρμόζεται και 

στους Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α. που συνάπτουν ή έχουν συνάψει προγραμματικές συμβάσεις του 

άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α` 87) για έργα διαχείρισης αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω 

συμβάσεων σύμπραξης του ν. 3389/2005.  
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Άρθρο 10 

Οικονομική διοίκηση και διαχείριση 

1. Στην οικονομική υπηρεσία των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. πρέπει να επιτελούνται οι παρακάτω 

λειτουργίες: α) Λογιστική Διαχείριση και έκδοση των λογιστικών /οικονομικών καταστάσεων, β) 

Διαχείριση του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού, γ) Οικονομική Διαχείριση Προγραμμάτων – 

Έργων και Συμβάσεων, δ) Διαχείριση Δαπανών (εξόδων), ε) Διαχείριση των Εσόδων, στ) Διαχείριση 

της Περιουσίας, ζ) Διαχείριση Αποθεμάτων και Εξοπλισμού, η) Διαχείριση Μισθοδοσίας και θ) 

Διαχείριση Ταμείου.  

2. Οι οικονομικές καταστάσεις των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.  

 

Άρθρο 11:   

Επιχειρησιακό σχέδιο  

1. Οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α., εντός του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη κάθε δημοτικής περιόδου, 

εκπονούν επιχειρησιακό σχέδιο τετραετούς διάρκειας, το οποίο περιλαμβάνει:  

• Εισαγωγή – Γενικά στοιχεία και σύντομο ιστορικό του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α..  

• Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. (δραστηριότητες, οργάνωση, 

οικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή).  

• Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος (βασικά στοιχεία της περιοχής αρμοδιότητάς του, βασικά 

στοιχεία των Ο.Τ.Α. - μελών, προβλέψεις του ΕΣΔΑ και του ΠΕ.Σ.Δ.Α., σχετικές πολιτικές της ΕΕ και 

της χώρας, καλές πρακτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και διεθνώς, κ.α.).  

• Συνθετική αξιολόγηση του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. (ανάλυση SWOT).  

• Αποστολή – Όραμα - Καθορισμό γενικών στόχων - Ανάπτυξη στρατηγικής -  

• Εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων - Ανάπτυξη σχεδίων δράσης. Τα σχέδια δράσης ενδεικτικά 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, επενδύσεις, δράσεις 

βελτίωσης της οργάνωσης/στελέχωσης, συνεργασίες με τρίτους, εκπαίδευση του προσωπικού, 

ενέργειες ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης, ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, κλπ.  

• Οικονομικό προγραμματισμό - Τιμολογιακή πολιτική και πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων 

του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α..  

• Έλεγχο υλοποίησης – Διαδικασία και δείκτες παρακολούθησης των σχεδίων δράσης.  

2. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α.,  

υπό την προϋπόθεση της τήρησης του άρθρου 12 του παρόντος.  

3. Οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. που συστήνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός έξι (6) 

μηνών από τη σύστασή τους εκπονούν επιχειρησιακό σχέδιο διάρκειας ίσης με το υπόλοιπο της 

τρέχουσας δημοτικής περιόδου. 
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Άρθρο 12: 

Ενημέρωση Δημοτικών Συμβουλίων 

1. Το σχέδιο καθορισμού της ετήσιας εισφοράς της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του παρόντος καθώς 

και το σχέδιο του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., αποστέλλονται 

μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. στα 

Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων μελών του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. προς έκφραση γνώμης εντός 

μηνός από την αποστολή τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, εγκρίνονται από τα 

αρμόδια διοικητικά όργανα του Φο.Δ.Σ.Α.. 

2. Το τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 12 του παρόντος, αποστέλλεται μέχρι το τέλος Ιουνίου 

του πρώτου έτους ανάληψης καθηκόντων των νέων Δημοτικών αρχών, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 

Φο.Δ.Σ.Α. στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων μελών του Φο.Δ.Σ.Α. προς έκφραση γνώμης εντός 

μηνός από την αποστολή του. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, εγκρίνεται από τα 

αρμόδια διοικητικά όργανα του Φο.Δ.Σ.Α.. 

 
 

Άρθρο 13: 

Οργανωτική διάρθρωση και κανονισμός προσωπικού των Φο.Δ.Σ.Α.  

Διαδικασία προσλήψεων - Καθορισμός αμοιβών προσωπικού 

 

1. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθορίζονται : 

α) ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός προσωπικού για κάθε διοικητική δομή ώστε να διασφαλίζεται 

η επάρκεια κάθε Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. για την πιστοποίησή του ως Φορέα Υλοποίησης 

Δημόσιων Έργων, με την οργάνωση και στελέχωση Διοικητικής, Τεχνικής, Οικονομικής ναι 

Νομικής Υπηρεσίας 

β) ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός προσωπικού για κάθε έργο, εγκατάσταση, δράση που 

αναπτύσσει ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α., προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφαλής και 

αποτελεσματική λειτουργία κάθε έργου. 

2. Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης κάθε Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. καταρτίζεται Κανονισμός Εργασίας, σύμφωνα με 

την παρ. 6 του άρθρου 2 του . 1876/1990 (Α` 27), το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 4 του ν. 1767/1988 

(Α` 63) και το ν.δ. 3789/1957 (Α` 21). Ο Κανονισμός κυρώνεται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

(Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 2 περίπτωση ια` του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α` 170). 

3. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. με συμβάσεις εξαρτημένης 

εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που 

εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α.. Οι προσλήψεις 

διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. 

και δημοσιεύεται σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα του, με την οποία καθορίζονται: 

α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί με βάση το 

Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών του οικείου Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α.. 
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β) Τα απαιτούμενα κατά κατηγορία/ειδικότητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με βάση το 

Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών του οικείου Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α.. 

Είναι δυνατή η πρόβλεψη ως προϋπόθεσης, της ιδιότητας των ενδιαφερομένων ως μόνιμων 

κατοίκων Δήμου – μέλους του οικείου Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α.. 

γ) Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους. Είναι δυνατή η μοριοδότηση της εμπειρίας των 

ενδιαφερομένων, σε έργα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. 

δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία 

υποδοχής τους. 

ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους. 

στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων και σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα 

αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της. 

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με 

απόφαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α.. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες 

κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α.. Κατά των 

πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού 

Φο.Δ.Σ.Α.. 

Η Επιτροπή που έχει την ευθύνη της κατάρτισης των πινάκων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον 

οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών 

από την κατάρτισή του. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, σε 

είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α.. Αν 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το ΑΣΕΠ του 

οριστικού πίνακα προσληπτέων. 

5. Οι συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου, διέπονται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που 

ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα καθώς και του κανονισμού 

εργασίας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., που συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος 

άρθρου.  

6. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τα προηγούμενα εδάφια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι 

καλύπτουν τις ανάγκες της δράσης για την εκτέλεση των οποίων προσλήφθηκαν, αποκλειόμενης σε 

κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.  

7. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των προηγούμενων εδαφίων ασκεί τις 

αποφασιστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Με 

απόφαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. είναι επίσης δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 

έργου. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η υπογραφή της σύμβασης, από την οποία 

τεκμαίρεται ότι δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα 

δικαιολογητικά ή εγκριτικές αποφάσεις.  

8. Η πλήρωση θέσεων προσωπικού στους Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α. εξαιρείται από τις ρυθμίσεις των 

διατάξεων των παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (Α 40), των παρ. 20 α, 21 και 22 του 

άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (Α 54), των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 (Α 66), της 
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παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 (Α 14) και της παρ. 20 του άρθρου 14 του Ν. 2266/1994 (Α 

218), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 2839/2000 (Α 196). 

9. Το μισθολογικό κόστος του προσωπικού των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. καθορίζεται με απόφαση του 

Δ.Σ. τους, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο καταστατικό τους.  Σε περίπτωση απασχόλησης 

προσωπικού μέσω αναδόχου, μετά από τη διενέργεια σχετικού δημόσιου διαγωνισμού, οι αμοιβές 

και ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που απασχολεί ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίσες με τις αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για την αντίστοιχη 

θέση εργασίας στο μισθολόγιο του οικείου Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α..  

10. Αν οι Περιφερειακοί Φο.Δ.Σ.Α. συνάπτουν συμβάσεις σύμπραξης σύμφωνα με την παρ. γ1 του άρθρου 

17 του ν. 3389/2005 (Α` 232), το προσωπικό που απασχολούν ανά έργο ή εγκατάσταση οι 

συμπράττοντες ιδιώτες, θα πρέπει τουλάχιστον να αναλογεί στο ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό 

που θα καθοριστεί με την  ΚΥΑ που προβλέπεται στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 14: 

Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Για όσα θέματα διοίκησης και λειτουργίας των Περιφερειακών Φο.Δ.Σ.Α. δεν ρυθμίζονται από τον 

παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 265 του κν. 3463/2006, του ν.2190/1920 «Περί 

Ανωνύμων εταιρειών», του ν. 4548/2018  και της ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ B 83/21.1.2009).  

2. Μετά την παρέλευση ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 211 

του ν.3852/2010 όπως ισχύει.  Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Αττικής λύεται και τίθεται σε 

εκκαθάριση με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, με την οποία ορίζονται οι 

εκκαθαριστές του, ο χρόνος αποπεράτωσης της εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια.  

3. Εντός έξι μηνών από την κατάργηση του άρθρου 211 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, συστήνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. για την Περιφέρεια Αττικής. Ο νέος 

Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. καθίσταται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία 

του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου του αρ. 211 του ν.3852/2010, και υπεισέρχεται αυτοδικαίως 

σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου. 

Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να 

απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Το μόνιμο προσωπικό του 

Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου του αρ. 211 του ν.3852/2010, καθώς και εκείνο με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας προσωπικό 

του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

4. Μετά την παρέλευση τριών ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, και εντός τριών (3) μηνών 

από την παρέλευση της τριετίας, οι Διαβαθμιδικοί Φο.Δ.Σ.Α. του άρθρου 226 Α’ του ν. 4555/2018 

μετατρέπονται σε Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α. του παρόντος νόμου. Οι μετοχές των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού 

που συμμετέχουν σε αυτούς, περιέρχονται υποχρεωτικά στους Δήμους που είναι μέλη του οικείου 

Φο.Δ.Σ.Α., κατ’ αναλογία των κατοίκων κάθε Δήμου, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε 

ανταλλάγματος, τέλους ή φόρου.  
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Άρθρο 15: 

Καταργούμενες  και Τροποποιούμενες Διατάξεις 

Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 225 έως 247 του 

ν. 4555/2018 (Α΄133 ) καθώς και κάθε παλαιότερη διάταξη που αντίκειται σ’ αυτόν. 

 

Άρθρο 16: 

Κυρώσεις 

1. Στους φορείς του άρθρου 3 του παρόντος και στους Ο.Τ.Α.  επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και 

διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 αντίστοιχα, του ν. 1650/1986, όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2003 (Α` 91),  το ν. 4014/2011 (Α` 209) και τα άρθρα 1 έως και 9 του ν. 

4042 / 2012 για:   

α) παραλείψεις υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων, 

β) περιβαλλοντικές παραβάσεις και περιβαλλοντικές ζημιές  από πράξη ή παράλειψη των διατάξεων 

του παρόντος νόμου.  

2. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας. 

3. Αιρετός της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενεργώντας είτε ως μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης είτε ως 

μέλος συλλογικού οργάνου είτε ως εκπρόσωπος Ο.Τ.Α. ή κάθε είδους νομικού προσώπου των Ο.Τ.Α., 

ο οποίος από δόλο ή βαριά αμέλεια, αρνείται ή παραλείπει να εκδώσει διοικητικές πράξεις, που 

προβλέπονται ως υποχρεωτικές εντός του πλαισίου της αρμοδιότητας της περίπτωσης β`, 4, της παρ. 

I, του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) ή του παρόντος νόμου ή δεν 

εκτελεί τέτοιες πράξεις που βρίσκονται σε ισχύ ή κωλύει την εκτέλεσή τους, ή προβαίνει στην 

τροποποίηση ή στην κατάργησή τους παρά το νόμο, ή παραλείπει να ελέγξει τη νομιμότητά τους ή 

συμμετέχει σε πράξεις που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της διάταξης αυτής διαπράττει πειθαρχικό 

παράπτωμα. Για το παράπτωμα αυτό εφαρμόζεται το άρθρο 233 του ν. 3852/2010. 

 

Άρθρο 17: 

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Παράρτημα ΙΙ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

1. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 2: «ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» 

 Προτείνεται να προστεθεί εδάφιο: 

«Στην περίπτωση νομικών προσώπων που ασκούν κοινωφελείς δραστηριότητες διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων κατά τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 σε περισσότερες από 

μια Περιφερειακές Ενότητες, χωριστή επιχειρησιακή μονάδα νοείται το σύνολο των εγκαταστάσεων 

παροχής των υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανά Περιφερειακή Ενότητα, υπό την 

προϋπόθεση ότι υφίσταται έστω σε αυτήν διεύθυνση, τμήμα ή γραφείο με αρμοδιότητες που 

σχετίζονται μεταξύ άλλων με το σχεδιασμό ή τη διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση 

προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων». 

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπ’ όψη το παράδειγμα της Στερεάς Ελλάδας, είναι απολύτως 

προβληματική η διενέργεια ενιαίου διαγωνισμού προμήθειας υλικού εδαφοκάλυψης, καυσίμων, 

ελαστικών οχημάτων, ή η διενέργεια διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 

οχημάτων, για όλη την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή για έργα από την Κάρυστο μέχρι το 

Καρπενήσι. Σχεδόν πάντα οι διαγωνισμοί κηρύσσονται άγονοι.  

Είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλισθεί ότι κάθε Χ.Υ.Τ.Α. ή κάθε ΜΕΑ διακριτά, ή έστω σε 

επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, θα έχουν τη δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού για την 

διασφάλιση των αναγκαίων προμηθειών και υπηρεσιών, έγκαιρα και σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

 

2. ΑΡΘΡΑ 32 , 32 Α’: «ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΑΡΘΡΟ 32 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ)» 

Προτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 32 α’ και στις περιπτώσεις της παρ. 2 περίπτ. (α) του άρθρου 32, που 

επιτρέπουν προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Αιτιολόγηση: Στις περιπτώσεις που έχει ήδη προηγηθεί ανοιχτή ή κλειστή διαδικασία  και είτε δεν 

υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή 

αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, η αναθέτουσα αρχή έχει ήδη διενεργήσει μια διαδικασία. 

Αυτό σημαίνει ότι έχει δρομολογήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση των εγγράφων 

της σύμβασης, της προβλεπόμενης δημοσιοποίησής τους, της ανάρτησης σε σχετικές πλατφόρμες (TED, 

ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ), έχει «χρεωθεί» τον απαιτούμενο χρόνο δημοσιότητας έως την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, προκειμένου το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο να καταλήξει σε 

κήρυξη της διαδικασίας ως άγονης. Ως εκ τούτου όλα τα απαιτούμενα  στάδια έχουν δρομολογηθεί, έχει 

ληφθεί η απαραίτητη δημοσιότητα και έχει τηρηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Η εκ νέου δρομολόγηση της διαδικασίας με την ίδια «βαριά» και χρονοβόρα διαδικασία, προφανώς 

δυσχεραίνει επιπλέον την κάλυψη της δημοπρατούμενης ανάγκης της αναθέτουσας, παρά τη 

διευκολύνει για την αμεσότερη αντιμετώπιση του αντικειμενικού της προβλήματος. Προτείνεται για τις 

ανωτέρω περιπτώσεις να εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται στο άρθ.32 α) (εξαίρεση υποχρεωτικής 

εφαρμογής: της ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ, εγγύησης 

συμμετοχής, υποβολής ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, συγκρότησης επιτροπών για έργα& μελέτες …), προκειμένου να 
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καθίσταται εφικτή η πραγματική  επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης και η αποφυγή άσκοπων 

επαναληπτικών κινήσεων από την πλευρά των αναθετουσών.        

 

3. ΑΡΘΡΟ 50: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ» 

Α) Προτείνεται η απαλοιφή της φράσης «…και έπειτα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου 

της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στην 

αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο» από την παρ. 1. 

Β) Προτείνεται η τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών μπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες έργων από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής»  

ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα είδη των τεχνικών 

έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την δημοπράτησή τους με το σύστημα μελέτη και κατασκευή 

καθώς και οι κατηγορίες έργων που εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής» 

Αιτιολόγηση: Βάσει του ν. 3669/2008 είχε εκδοθεί η με αριθμ. Δ17γ/256/7/ΦΝ433.5/2013 Υ.Α. 

(ΦΕΚ Β 261) με την οποία καθορίζονται τα είδη των τεχνικών έργων, που πληρούν τις προϋποθέσεις για 

τη δημοπράτησή τους με το σύστημα μελέτη και κατασκευή π.χ. Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις 

Διαχείρισης Αποβλήτων . Δεδομένου ότι μια τέτοιου είδους Υ.Α. ρυθμίζει το ζήτημα, είναι χρονοβόρο 

να ζητείται σύμφωνη γνώμη για κάθε επιμέρους έργο.  

Σημειωτέον ότι οι Μ.Ε.Α ως σύνθετα έργα με εξειδικευμένες τεχνογνωσίες θα δημοπρατηθούν με 

το σύστημα μελέτη-κατασκευή και η συγκρότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου για τη λήψη 

σχετικής Απόφασης αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία. 

 
4. ΑΡΘΡΟ 68 ΠΑΡ. 5  

Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 5, ως εξής:  

"Στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 50, οι 

αναθέτουσες αρχές, πριν δρομολογήσουν διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού, δύνανται να 

διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου να προετοιμάζουν την διακήρυξη και να 

ενημερώνουν τους οικονομικούς φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους. Για τον σκοπό αυτόν, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν, επί παραδείγματι, να ζητούν ή να δέχονται τις συμβουλές ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων ή αρχών ή συμμετεχόντων της αγοράς. Οι εν λόγω συμβουλές μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον οι εν λόγω συμβουλές 

δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την παραβίαση των αρχών της 

αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας." 

Αιτιολόγηση: Η υποχρέωση διαβούλευσης επί δημοσιευμένων τευχών, προκαλεί τεράστιες 

καθυστερήσεις στη διαγωνιστική διαδικασία ιδιαίτερα των σύνθετων έργων, όπως αυτών που 

συμπεριλαμβάνουν σύνταξη μελέτης και κατασκευή, με ανταλλαγή αλληλογραφίας και κατ΄ 

επανάληψη τροποποιήσεις των τευχών, με αποτέλεσμα, σε κάποιες περιπτώσεις, να ματαιώνεται εν 

τέλει η όλη διαδικασία. Στο άρθρο 46 της Οδηγίας 24/2014, προβλέπεται η δυνατότητα διαβούλευσης, 

και μάλιστα πριν τη δημοσίευση των τευχών διακήρυξης. Από καμία διάταξη της οδηγίας δεν 

προβλέπεται η υποχρέωση διαβούλευσης, είτε πριν, είτε μετά τη δημοσίευση των τευχών 
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διακήρυξης, και για καμία κατηγορία έργου ή προμήθειας, επομένως ούτε για την περίπτωση "μελέτη - 

κατασκευή" (άρθρο 2, παρ. 6, περιπτ. α.β της οδηγίας).  

 

5. ΑΡΘΡΟ 103 ΠΑΡ. 2: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» 

Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου  2, ως εξής:  

 

«2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα 

προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 

συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 

όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν 

εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών τόσο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 

πριν το στάδιο κατακύρωσης, όσο και μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, κατ’ 

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α’, τηρουμένων των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας.» 

 

Αιτιολόγηση:  Έχει παρατηρηθεί, ότι οι οικονομικοί φορείς κατόπιν της ανάδειξης τους ως 

προσωρινών αναδόχων, επαναπαύονται, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην υποβάλλουν πλήρη 

φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συχνά λοιπόν, εκ παραδρομής, παραλείπουν βασικά, 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία ενώ τις περισσότερες φορές διαπιστώνεται στην πράξη ότι 

διαθέτουν σε ισχύ, δεν τα υποβάλλουν στο σύνολό τους, όπως προβλέπεται.  Σύμφωνα με το 

ν.4605/2019 που τροποποίησε το ν.4412/2016, δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα να τα προσκομίσουν 

σε δεύτερο χρόνο μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση του εν λόγω σταδίου, με αποτέλεσμα να 

ακυρώνεται η υποψηφιότητά τους ένα βήμα πριν την ανάθεση της σύμβασης, και ουσιαστικά να 

χάνονται σημαντικοί χρόνοι στη διεξαγωγή των διαδικασιών ή ακόμα και να αποβαίνουν άγονοι οι 

διαγωνισμοί σε περιπτώσεις μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς. Προτείνεται να δίνεται αφενός μία 

δεύτερη ευκαιρία στους προσωρινούς αναδόχους να αποδείξουν τα δεδηλωμένα στο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και 

αφετέρου στις αναθέτουσες η δυνατότητα, ακολουθώντας μια πιο ευέλικτη διαδικασία, να 

επιτυγχάνουν μείωση των χρόνων ανάθεσης. 

 
6. ΑΡΘΡΟ 105 ΠΑΡ. 3  ΕΔ. Β’: «ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» 

Προτείνεται να προστεθεί εδάφιο : 

«Κατά τον προσυμβατικό έλεγχο ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διοικητικές πράξεις των 

οποίων η νομιμότητα δεν έχει προσβληθεί νόμιμα ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών και 

δικαστηρίων, τεκμαίρονται νόμιμες». 

Αιτιολόγηση: Η δυνατότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ελέγχει παρεμπιπτόντως και να 

ακυρώνει διοικητικές πράξεις κατά τον προσυμβατικό έλεγχο, αφ’ ενός είναι αντισυνταγματική, και 

αφ’ ετέρου προκαλεί τεράστιες καθυστερήσεις, άνευ λόγου. 

Το θέμα έχει απασχολήσει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 του Συντάγματος, 

δεδομένου ότι κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει αντικρουόμενες αποφάσεις μεταξύ του Συμβουλίου 

της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, με την υπ’ αρ. 20/2005 
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απόφασή του, έκρινε ότι κατά τον προσυμβατικό έλεγχο, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ασκεί 

δικαιοδοτική αρμοδιότητα, άρα οι πράξεις του στο πλαίσιο της άσκησης προσυμβατικού ελέγχου δεν 

αποτελούν δικαστικές αποφάσεις. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση: «…Κατόπιν τούτου, η αιτούσα, με την από 25-

05-2005 αίτησή της ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε την ανάκληση της υπ' 

αριθμού 105/2005 πράξεως του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, παραλλήλως, άσκησε 

ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας την από 14-06-2005 και με αριθμό 

καταθέσεως 719/15-06-2005 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου 

2522/1997. Επί της αιτήσεως της αιτούσας για ανάκληση της υπ' αριθμού 105/2005 πράξεως του Ε' 

Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδόθηκε η υπ' αριθμό 46/2005 πράξη του VI Τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία απέρριψε την αίτηση ανακλήσεως, δεχόμενη ότι η υπ' αριθμό 105/2005 

πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και ότι το 

Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον έλεγχο των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας δεν δεσμεύεται από 

το τεκμήριο της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων ή από την κρίση διοικητικών οργάνων που 

επιλήφθηκαν των σχετικών θεμάτων στα πλαίσια διοικητικών προσφυγών, αναφέροντας μεταξύ 

άλλων, σε αντίθεση προς αυτά που έχει κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας με 

την 1633/2002 απόφασή του, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τον έλεγχο της νομιμότητας της 

συμβάσεως μεγάλης οικονομικής αξίας, ασκεί δικαιοδοτική εξουσία και τέμνει δημοσιολογιστική 

διαφορά και εκφέρει αναγνωριστική κρίση νομιμότητας ή αναγνωριστική κρίση ακυρότητας που είναι 

δικαστική κρίση με ειδικής μορφής δικαστική απόφαση που ερείδεται στο άρθρο 98 παράγραφοι 2 και 

3 του Συντάγματος. Με βάση αυτά και την επίκληση αμφισβητήσεως που προέκυψε 

μεταξύ Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς την έννοια διατάξεων τυπικού 

νόμου, η αιτούσα εταιρία ζητεί την άρση της αμφισβητήσεως υπέρ της απόψεως του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Σύμφωνα όμως με όσα προαναφέρθηκαν, η αίτηση αυτή πρέπει να απορριφθεί, ως 

απαράδεκτη, προεχόντως διότι η πιο πάνω πράξη, με αριθμό 46/2005, του VI Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου δεν είναι δικαστική απόφαση, εκδοθείσης μετά διεξαγωγή δίκης από δικαιοδοτούν όργανο, 

ώστε να θεμελιώνεται περίπτωση δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου περί άρσεως της 

αμφισβητήσεως με την αντίθετη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας…» 

Παρά ταύτα, κατά το παρελθόν, προκλήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις μετά από αποφάσεις 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο επέμεινε στον παρεμπίπτοντα έλεγχο νομιμότητας διοικητικών 

πράξεων. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της ΜΕΑ Θήβας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε πρώτο βαθμό το 

Νοέμβριο του 2015 και σε δεύτερο βαθμό το Νοέμβριο του 2016, δεν επέτρεψε τη σύναψη σύμβασης 

κατασκευής της ΜΕΑ Θήβας, επικαλούμενο δήθεν μη νόμιμη σύσταση του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας, 

παρά το γεγονός ότι η διοικητική πράξη σύστασης του Φο.Δ.Σ.Α. δεν προσβλήθηκε ποτέ, ενώπιον των 

αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, και δεν ακυρώθηκε ποτέ.  

Τελικά, με την ομόφωνη απόφαση 923/2017 του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς σύνθεσης του 

ΣτΕ, και μετά την απώλεια δύο ετών, αναγνωρίσθηκε ότι δεν υφίσταται θέμα νομιμότητας της σύστασης 

και λειτουργίας του Φο.Δ.Σ.Α., και η σύμβαση υπεγράφη τον Ιούλιο του 2017. 

 

7. ΑΡΘΡΟ 118: «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ» 

Α) Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2, ως εξής: «2.  Οι διαδικασίες της απευθείας 

ανάθεσης διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες, μετά από 

πρόσκληση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου για υποβολή  προσφοράς, γνωμοδοτούν και 
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εισηγούνται  προς το αποφαινόμενο όργανο την ανάθεση της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται η 

συγκρότηση συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου για τον σκοπό αυτό. Η απευθείας ανάθεση σε 

συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης 

της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά.» 

 

Β) Προτείνεται η κατάργηση των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 118.  

Αιτιολόγηση: Πρόκειται για εν τέλει χρονοβόρες διαδικασίες, που δεν επιλύουν κανένα πρακτικό 

ζήτημα διαφάνειας, τόσο λόγω του χαμηλού κόστους των συγκεκριμένων συμβάσεων, όσο και λόγω 

του ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν επιδείξει ιδιαίτερη προθυμία 

συμμετοχής σε κληρώσεις. Οι διατάξεις περί κλήρωσης έχουν αποδειχθεί ατελέσφορες εν τοις 

πράγμασι. 

 

8. ΑΡΘΡΟ 221 ΠΑΡ. 8, 9: «ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» 

Α) Προτείνεται η κατάργηση του εδαφίου «η» της παρ. 8. 

Κατόπιν αυτού, προτείνεται και η σχετική τροποποίηση του εδ. α’ και του εδαφίου β’ υποπερ. 

αα’ της ίδιας παραγράφου 8, των εδαφίου α’, β’, δ’ και ε’ της παρ. 9. 

Β) Προτείνεται η κατάργηση της παρ. 10. 

Αιτιολόγηση: Η εμπειρία από την εφαρμογή της διάταξης έχει επιδείξει τεράστιες καθυστερήσεις 

και δυσλειτουργίες των επιτροπών που συγκροτούνται μετά από κλήρωση μέσω του ΜΗΜΕΔ. Η 

αντικειμενικότητα της κρίσης των συμμετεχόντων δεν διασφαλίζεται από το γεγονός ότι σε μια επιτροπή 

μπορεί να συμμετέχει υπάλληλος που κατοικεί εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Εξ άλλου, σε κάθε 

περίπτωση, προβλέπονται δικλείδες ασφαλείας για τον αποτελεσματικό διοικητικό και δικαστικό 

έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των επιτροπών.  

Σε ό,τι αφορά την δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης στην ιστοσελίδα και του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είναι μια επιπλέον διοικητική διαδικασία που δεν θεωρείται 

απαραίτητη. Όλες οι Αναθέτουσες Αρχές χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα τους για την ενημέρωση των 

οικονομικών φορέων για την διενέργεια των εκάστοτε διαγωνισμών και το πληροφοριακό σύστημα του 

ΚΗΜΔΗΣ που είναι και το πλέον εξειδικευμένο μητρώο για τις δημόσιες συμβάσεις.  

 

Γ) Προτείνεται η επικαιροποίηση και επαναφορά της διάταξης του άρθρου 21 του ν. 3669/2008, όπως 

ίσχυε, και κατά τη διάρκεια εφαρμογής της οποίας δεν είχαν διαπιστωθεί δυσλειτουργίες.  

Αιτιολόγηση: Η εμπειρία από την εφαρμογή της διάταξης έχει επιδείξει τεράστιες καθυστερήσεις 

και δυσλειτουργίες των επιτροπών που συγκροτούνται μετά από κλήρωση μέσω του ΜΗΜΕΔ. Η 

αντικειμενικότητα της κρίσης των συμμετεχόντων δεν διασφαλίζεται από το γεγονός ότι σε μια επιτροπή 

μπορεί να συμμετέχει υπάλληλος που κατοικεί εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Εξ άλλου, σε κάθε 

περίπτωση, προβλέπονται δικλείδες ασφαλείας για τον αποτελεσματικό διοικητικό και δικαστικό 

έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των επιτροπών.  
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9. ΑΡΘΡΟ  221 Α’ ΠΑΡ. 4: «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΩΝ» 

Προτείνεται η τροποποίηση ως εξής: «Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών της παραγράφου 1 

και 2 επιφέρει πειθαρχικό έλεγχο των αρμόδιων οργάνων, προκειμένου να διαπιστωθούν πράξεις ή 

παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή βαριά αμέλεια των συμμετεχόντων σε αυτές.». 

Αιτιολόγηση: Οι προθεσμίες που προβλέπονται για την ολοκλήρωση του έργου των Επιτροπών 

που έχουν αναλάβει την διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και 

δεσμευτικές για τα αρμόδια όργανα και ειδικότερα στις περιπτώσεις των συγχρηματοδοτούμενων 

δημοσίων συμβάσεων. Παράλληλα, συχνά υφίσταται το φαινόμενο της διενέργειας διαγωνισμών 

προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, λόγω ελλείψεως προσωπικού, από μία τριμελή επιτροπή από 

υπαλλήλους, η οποία καλείται να αξιολογήσει και να παρακολουθήσει το σύνολο των διαγωνιστικών 

διαδικασιών μιας αρχής. Πρακτικά αυτό περιλαμβάνει την ταυτόχρονη διεξαγωγή πολλών διαγωνισμών 

με αποτέλεσμα η τήρηση των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων να μην είναι εφικτή, λόγω 

αυξημένου όγκου εργασιών.   

Προτείνεται η ενδιάμεση λύση, δηλαδή να υφίσταται ως μέσο πίεσης ο πειθαρχικός έλεγχος των 

υπαλλήλων για πιθανή αμέλεια/δόλο, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι διαδικασίες. 

 

10. ΑΡΘΡΟ 328 ΠΑΡ. 2: «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ» 

Προτείνεται η τροποποίηση της παρ.2 ως εξής : «2.  Οι διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης 

διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του αναθέτοντος φορέα, οι οποίες, μετά από πρόσκληση 

του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου για υποβολή προσφοράς, γνωμοδοτούν και εισηγούνται  προς 

το αποφαινόμενο όργανο την ανάθεση της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού 

γνωμοδοτικού οργάνου για τον σκοπό αυτό.» 

 Αιτιολόγηση: Πρόκειται για εν τέλει χρονοβόρες διαδικασίες, που δεν επιλύουν κανένα πρακτικό 

ζήτημα διαφάνειας, τόσο λόγω του χαμηλού κόστους των συγκεκριμένων συμβάσεων, όσο και λόγω 

του ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν επιδείξει ιδιαίτερη προθυμία 

συμμετοχής σε κληρώσεις. Οι διατάξεις περί κλήρωσης έχουν αποδειχθεί ατελέσφορες εν τοις 

πράγμασι. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι τροποποιήσεις των άρθρων του Βιβλίου Ι, που αφορούν αναθέτουσες 

Αρχές, θα πρέπει να εφαρμοστούν αναλόγως και στα αντίστοιχα άρθρα του Βιβλίου ΙΙ, που αφορά 

τους Αναθέτοντες Φορείς. 

 

11. ΑΡΘΡΟ 365: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ» 

Προτείνεται η τροποποίηση της διάταξης ως εξής: 

«1. Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό 

τόπο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η 

αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών 
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Προσφυγών: (α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός τριών ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο 

τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το 

δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 

του άρθρου 362, και (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα 

κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά 

κοινοποίησης της περίπτωσης α` της παραγράφου 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της 

προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το 

δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η ΑΕΠΠ καταχωρίζει αυθημερόν την προσφυγή. 

Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα, η ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κοινοποιεί την προσφυγή στην 

αναθέτουσα αρχή και την καλεί: (α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός τριών ημερών 

σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου 

να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 362, και (β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών 

από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και 

τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης α` της παραγράφου 1, στους ενδιαφερομένους τρίτους. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της 

προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

Η παράλειψη κοινοποίησης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους σε ενδιαφερόμενο 

τρίτο και η μη διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της 

αναθέτουσας αρχής συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις ενέργειες αυτές 

υπαλλήλων.». 

«Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 

υποβάλλεται έως και πέντε (5) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν 

στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως τρεις (3) ημέρες πριν από τη 

συζήτηση της προσφυγής». 

2. Σε περίπτωση μη αποστολής του φακέλου από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την 

περίπτωση β` της προηγούμενης παραγράφου, η ΑΕΠΠ μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της 

αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του προσφεύγοντος. Το ίδιο τεκμήριο 

μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει και αν τα στοιχεία τα οποία έχουν αποσταλεί από την αναθέτουσα 

αρχή είναι, κατά την κρίση της ΑΕΠΠ, ελλιπή και δεν επαρκούν για τον έλεγχο του βάσιμου των 

προβαλλόμενων αιτιάσεων. 

3. Η ΑΕΠΠ, εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αποστολής των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 

στοιχείων ή η καθυστερημένη αποστολή τους είναι αδικαιολόγητη, καθιστά, δε, ιδιαιτέρως δυσχερή 

την ουσιαστική παροχή προδικαστικής προστασίας, μπορεί, με την απόφαση επί της προσφυγής, 

σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες, να επιβάλει αυτεπαγγέλτως χρηματική 

κύρωση στην αναθέτουσα αρχή. Το ποσό της κύρωσης αυτής μπορεί να ανέρχεται από εκατό (100) 

μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων και αναλόγως της βαρύτητας της 
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παράβασης, και καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης και αποτελεί έσοδο 

του Κρατικού Προϋπολογισμού. Μνεία της κύρωσης αυτής γίνεται στον ατομικό φάκελο του 

υπεύθυνου της καθυστέρησης ή ελλιπούς αποστολής ή μη αποστολής του φακέλου και των απόψεων 

της υπηρεσίας υπαλλήλου. Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 ορίζεται 

ο τρόπος και χρόνος κατάθεσης και είσπραξης της χρηματικής κύρωσης, ο τρόπος απόδειξης της 

είσπραξής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

4. Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα «εξέτασης»  της 

προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της 

πενθήμερης προθεσμίας διαβίβασης του πλήρους φακέλου από την αναθέτουσα αρχή. Η πράξη αυτή 

κοινοποιείται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη «εξέταση»  της προσφυγής στον 

προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι 

έχουν ασκήσει παρέμβαση. 

5. Το αργότερο δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση την προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη 

συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την παρ. 1 (α). Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν 

εκπλήρωσε την υποχρέωση της παρ. 1(α), η κοινοποίηση γίνεται με μέριμνα της ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι 

ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362. 

6. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα της, τηρουμένων των ρυθμίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 45/2001 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 της 23.11.1995), 

ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδίδεται «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών» ενώπιον της ΑΕΠΠ, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας 

της και ιδίως την ενώπιον της διαδικασίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ειδικότερες προθεσμίες 

που δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο, οι ειδικότεροι κανόνες σύγκλησης της ΑΕΠΠ, ο ορισμός και 

τα καθήκοντα εισηγητών και γραμματέα, ο τρόπος και τα διαδικαστικά και τεχνικά θέματα που 

αφορούν την άσκηση των προσφυγών και των παρεμβάσεων, τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις 

εγγράφων, [την κλήση των μερών, την εκπροσώπηση τους κατά την ενώπιον της ΑΕΠΠ διαδικασία], το 

σχηματισμό φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, καθώς και οι ειδικότεροι κανόνες διεξαγωγής της 

διαδικασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ και λήψης των αποφάσεων από αυτήν, και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 

12. ΑΡΘΡΟ 367: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΕΠΠ» 

Προτείνεται η τροποποίηση ως εξής:  

«1. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.  

2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, 

ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση 

αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. 
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3. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ. 

4. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται 

στον Τίτλο 3 του παρόντος Βιβλίου. 

5. H Α.Ε..Π.Π. επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν 

μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 

διαδικασίας. 

6. Η παρέλευση άπρακτης οποιασδήποτε προθεσμίας που τάσσεται προς την ΑΕΠΠ από τις 

διατάξεις του παρόντος, τεκμαίρεται ως σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής.  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 

Οι διατάξεις των άρθρων 347-371 του ν. 4412/2016 καταργούνται και επανέρχεται σε ισχύ το 

άρθρο 171 του ν. 3669/2008: 

 

Αιτιολόγηση: Ως προς την υποχρέωση σύστασης διακριτής Αρχής Εξέτασης Προσφυγών, 

σύμφωνα με τη σκέψη 122 της Οδηγίας 24/2014: " Η οδηγία 89/665/ΕΟΚ προβλέπει ορισμένες 

διαδικασίες προσφυγής που τίθενται στη διάθεση τουλάχιστον των ατόμων που έχουν ή είχαν 

συμφέρον να συνάψουν συγκεκριμένη σύμβαση και τα οποία ζημιώθηκαν ή κινδυνεύουν να ζημιωθούν 

από εικαζόμενη παράβαση του ενωσιακού δικαίου στον τομέα των δημόσιων προμηθειών ή των 

εθνικών κανόνων που μεταφέρουν αυτό το νομοθέτημα στο εσωτερικό δίκαιο. Η παρούσα οδηγία δεν 

επηρεάζει αυτές τις διαδικασίες προσφυγής. Εντούτοις, οι πολίτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε 

οργανωμένα είτε όχι, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς που δεν έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες 

προσφυγής σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ έχουν ως φορολογούμενοι έννομο συμφέρον να 

διεξάγονται κατά τρόπο ορθό οι διαδικασίες προμήθειας. Θα πρέπει, λοιπόν, να έχουν τη δυνατότητα, 

με τρόπο διαφορετικό από το σύστημα προσφυγής που προβλέπει η οδηγία 89/665/ΕΟΚ και χωρίς να 

απαιτείται απαραιτήτως η παρουσία τους ενώπιον δικαστηρίων, να γνωστοποιούν πιθανές 

παραβιάσεις της οδηγίας σε αρμόδια αρχή ή δομή. Για να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις μεταξύ 

υφιστάμενων αρχών ή δομών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα 

προσφυγής σε γενικές αρχές ή δομές παρακολούθησης, σε τομεακά όργανα εποπτείας, σε δημοτικές 

αρχές εποπτείας, σε αρχές ανταγωνισμού, στον διαμεσολαβητή ή σε εθνικές αρχές ελέγχου." 

 Η σκέψη 122 της Οδηγίας, αναφέρεται στην προηγούμενη Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, την οποία ρητά 

διατηρεί σε ισχύ, και η οποία, στο άρθρο 1 παρ. 5, προβλέπει:  "5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να 

απαιτήσουν από τον ενδιαφερόμενο να ασκήσει καταρχάς προσφυγή στην αναθέτουσα αρχή. Στην 

περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση της εν λόγω προσφυγής να συνεπάγεται την 

άμεση αναστολή της δυνατότητας σύναψης της σύμβασης." 

Επομένως, το αν το όργανο που θα κρίνει τις προσφυγές, είναι η αναθέτουσα αρχή ή ανεξάρτητη 

αρχή, είναι θέμα εσωτερικού δικαίου. 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη λειτουργία της ΑΕΠΠ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η θετική 

αποτίμηση της συνεισφοράς της ως προς την ερμηνεία διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, δεν 

δικαιολογεί την σχεδόν σε μόνιμη βάση καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεών της, και κατά 

συνέπεια στην ομαλή εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Δεδομένου ότι η ερμηνεία των εφαρμοστέων διατάξεων μπορεί να επιτευχθεί σε πολύ 

συντομότερους χρόνους αν ανατεθεί ως αρμοδιότητα στην ΕΑΑΔΗΣΥ, χωρίς να θίγεται ούτε το δικαίωμα 
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στην προδικαστική, ούτε φυσικά στη δικαστική προστασία των διαγωνιζομένων, η λειτουργία της ΑΕΠΠ 

κρίνεται δυσλειτουργική. 

 

Ο νομοθέτης καλείται να επιλέξει ανάμεσα:  

I. στον αυστηρό περιορισμό των προθεσμιών εκδίκασης των προδικαστικών προσφυγών από 

την ΑΕΠΠ, 

II. στην εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών από τις αναθέτουσες αρχές. 
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Παράρτημα ΙΙΙ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 
Η αποκομιδή (συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων) είναι αρμοδιότητα του Α΄ Βαθμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων). 
Η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος συλλογής & μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός 

των άλλων αποτελεί: 
Αφ΄ ενός, βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο 

ολοκληρωμένης διαχείρισης, ειδικά στη βάση των διακριτών ρευμάτων. 
Αφ΄ ετέρου καθοριστικής σημασίας λειτουργία των Δήμων που έχει άμεση σχέση με την δημόσια 

υγεία, την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την ανάπτυξη ενός 
τόπου. 

Οι Δήμοι καλούνται να διαχειριστούν τα λεγόμενα αστικά στερεά απόβλητα (απορρίμματα) μέσα 
από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες.  

Η κυριότερη κατηγορία είναι τα απορρίμματα των κατοικιών, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 
οι κατηγορίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ), όπως βιομηχανικές & 
βιοτεχνικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενή τομέα (ψυγεία, 
συσκευαστήρια κ.α.), η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί δική τους υποχρέωση και ο Δήμος 
περιορίζεται στην αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων του προσωπικού που απασχολείται σε αυτές. 

Η κάλυψη του κόστους συλλογής - μεταφοράς των απορριμμάτων γίνεται εξ΄ ολοκλήρου από τα 
ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας τα οποία καταβάλλουν οι πολίτες καθώς και επιχειρήσεις και 
βιομηχανίες με βάση τα τετραγωνικά των στεγασμένων ή μη χώρων τους. 
 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

 
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  

Σε γενικές γραμμές η Ελληνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από μη ικανοποιητικές υπηρεσίες 
αποκομιδής, οι οποίες διαφοροποιούνται τόσο από Δήμο σε Δήμο, όσο και μεταξύ περιοχών του ίδιου 
του Δήμου και εστιάζονται σε μια ιδιότυπη – και «αδιάφορη», σύμφωνα με τους όρους της Φυσικής - 
ισορροπία μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών του Δήμου. Η σχέση αυτή μπορεί να έχει πολλούς 
χαρακτηρισμούς (αδιαφορία, αμέλεια, ασυνέπεια, προχειρότητα, κ.λ.π.) που όλοι συγκλίνουν στην 
έλλειψη ή μη εφαρμογή κανόνων που διέπουν το σύστημα της αποκομιδής. Κανόνων που οφείλουν να 
τηρούν τόσο οι πολίτες, όσο και ο Δήμος. 

Μεταβαίνοντας στην εποχή των διακριτών ρευμάτων, όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις για χωριστή 
συλλογή κατηγοριών αποβλήτων (σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα, ογκώδη, πράσινα και κλαδέματα, κ.λ.π.) 
τόσο μειώνεται η δυνατότητα πολλών Δήμων να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. 
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ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

Ειδικά την τελευταία δεκαετία, η προώθηση και κατασκευή στην Ελλάδα συστημάτων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και μονάδων επεξεργασίας οδήγησε στην ανάπτυξη ενός 
– κατά κανόνα – αντιπαραθετικού και στείρου διαλόγου ως προς το κόστος λειτουργίας των μονάδων. 
Σαφέστατα, ο προβληματισμός του «τι κοστίζει στον δημότη η διαχείριση των απορριμμάτων» είναι 
στη σωστή, εποικοδομητική και με όρους δημοσίου συμφέροντος κατεύθυνση. Πλην όμως εξαντλείται 
μόνο στο τμήμα που αφορά στην επεξεργασία και όχι στο τμήμα που αφορά στην αποκομιδή. 

Το κόστος της αποκομιδής, αναγόμενο ανά τόνο/απορριμμάτων στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων είναι υπερ-πολλαπλάσιο αυτού της επεξεργασίας και με εξαιρετική διαβάθμιση, 
κυμαινόμενο από 50  έως 250 € / τν.  

Φυσικά το κόστος αυτό καθαυτό ως μέγεθος δεν αποτελεί δείκτη, αλλά σε συνάρτηση με την 
ποιότητα των υπηρεσιών είναι απολύτως ενδεικτικό. 

Εάν λοιπόν εστιάζουμε στο κόστος για τον δημότη, θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε όλο το εύρος 
της διαχείρισης των απορριμμάτων και ειδικά στην αποκομιδή που συστηματικά αγνοείται και 
αποτελεί τον «καθρέφτη» της καθημερινότητας ενός πολίτη και την εικόνα μιας πόλης. 

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε την πολιτική δέσμευση όλων των Δημοτικών Συμβούλων περί μη 
αύξησης των ανταποδοτικών τελών, αγνοώντας ότι το ανταποδοτικό κόστος είναι συνήθως ανάλογο 
της αύξησης των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στην περίπτωση που ένας Δήμος προχωρήσει στην 
συλλογή των διακριτών ρευμάτων αποβλήτων στη πηγή (ανάπτυξη επιπλέον κάδων), αυξάνει το κόστος 
συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων, το οποίο θα πρέπει να καλύψει αναπόφευκτα με την 
αντίστοιχη αύξηση των εσόδων του από τα ανταποδοτικά τέλη. Όμως με αυτό το τρόπο αναβαθμίζονται 
ποιοτικά οι υπηρεσίες του Δήμου προς τον πολίτη και το περιβαλλοντικό όφελος. Σε κάθε περίπτωση 
η αύξηση των τελών καθαριότητας δεν είναι ευχάριστη για τον πολίτη μπορεί να είναι όμως 
ανταποδοτική και ωφέλιμη αν αναβαθμίζεται και η ποιότητα των υπηρεσιών που ο ίδιος ο πολίτης 
απολαμβάνει από το Δήμο του. 

Οι κυριότερες αιτίες του αυξημένου κόστους αποκομιδής στους Δήμους, οφείλονται: 
 

➢ Στην στρεβλή και αποπροσανατολιστική αντίληψη «περί δημοσίου χαρακτήρα της υπηρεσίας 
καθαριότητας» στην οποία δεσμεύτηκε η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας. 
Αντίληψη που στην πραγματικότητα απλά αντιτίθεται στην ανάθεση μέρους των υπηρεσιών 
καθαριότητας και αποκομιδής σε ιδιώτες. Αυτή η άποψη, εκφράζει μια πολιτική, η οποία είναι 
σεβαστή. Σημασία όμως έχει, να δει κανείς αν και κατά πόσο αυτή η πολιτική του δημόσιου 
χαρακτήρα, εξυπηρετεί πράγματι το δημόσιο συμφέρον τόσο σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όσο και 
από πλευράς κόστους για τον δημότη. Θα είχε πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον μια συγκριτική 
αξιολόγηση  διαφορετικών διαδικασιών υλοποίησης της αποκομιδής μεταξύ Δήμων που επιτελούν 
την λειτουργία μόνο με δική τους υπηρεσία και αυτών που έχουν αναθέσει υπηρεσίες, τόσο σε 
ιδιώτες, όσο και σε οικείους Φο.Δ.Σ.Α.. 

 
➢ Στην χρησιμοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας ως δεξαμενή τροφοδότησης άλλων υπηρεσιών 

με προσωπικό. Ακόμα και τα χρόνια της κρίσης και της απαγόρευσης προσλήψεων, οι υπηρεσίες 
καθαριότητας – ακριβώς εξαιτίας του σημαντικού για την δημόσια υγεία χαρακτήρα τους – υπήρξε 
η δυνατότητα να ενισχύονται με προσωπικό με συμβάσεις είτε ορισμένου χρόνου, είτε μόνιμες. 
Όμως το προσωπικό αυτό που προσλαμβάνεται για την καθαριότητα και επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό της υπηρεσίας, πολλές φορές μεταφέρεται άτυπα σε άλλα γραφεία για την 
συνδρομή υπηρεσιών εκτός καθαριότητας. 

 
➢ Στον μη εξορθολογισμό των δρομολογίων αποκομιδής, που έχει ως αποτέλεσμα το να 

παρατηρούνται «νεκροί χρόνοι» των απορριμματοφόρων (οχημάτων και πληρωμάτων) – δηλαδή 
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υπολειπόμενοι  του ωραρίου εργασίας, καθώς και χαμηλή πληρότητα των απορριμματοφόρων – 
δηλαδή υπολειπόμενη της διαθέσιμης χωρητικότητάς τους. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από 
την ημερήσια κίνηση των δρομολογίων αποκομιδής των απορριμμάτων και εναπόθεσης στους 
Χ.Υ.Τ.Α.. Χαρακτηριστικά, παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις οχήματα είτε απορριμματοφόρα 
τύπου τύμπανου είτε πρέσας, χωρητικότητας 8 έως 10 τόνων, μεταφέρουν το 50% ή και λιγότερο 
στους Χ.Υ.Τ.Α.. Προφανώς αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους αποκομιδής, αφού 
εκτός του κόστους του προσωπικού (3μελές πλήρωμα) επιβαρύνονται με σειρά άλλα κόστη όπως 
καύσιμα, συντηρήσεις, επισκευές κ.α. Σαφέστατα ο εξορθολογισμός της αποκομιδής βελτιώνει και 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος. 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Η συνδρομή του κρίσιμου στοιχείου της ανταποδοτικότητας, στον καθορισμό των δημοτικών 

τελών καθαριότητας-φωτισμού, αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα που το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά και 
η ερμηνεία του και η εφαρμογή του από τους Δήμους, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει. 

 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία τα Δημοτικά 

Συμβούλια είναι υποχρεωμένα, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής 
ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα 
επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της 
ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της 
ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του 
κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται 
από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το 
στοιχείο της νομιμότητας.  
 

Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς 
συντελεστές. 
Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ' ελάχιστον και διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: 
 

✓ Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία. 
✓ Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
✓ Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 

οικονομικής δραστηριότητας. 
 
Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς 
συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό 
την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της 
γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον 
οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς 
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και την ευρύτερη λειτουργία αυτού. Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν 
μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλάσιου του γενικού συντελεστή της κατοικίας, (άρθρο 1 παρ.4 
Ν.25/75, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18). 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

  
Με την εφαρμογή των προαναφερόμενων διαπιστώνεται ότι, εάν εξαιρέσουμε την κατηγορία των 

ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, 
παραμένουν 2 βασικές κατηγορίες, αυτές της κατοικίας και της οικονομικής δραστηριότητας. 

Εξετάζοντας αυτές τις 2 κατηγορίες, μέσα από τα δεδομένα αποκομιδής και διαχείρισης των 
απορριμμάτων, διαπιστώνουμε ότι  υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στον όγκο των παραγόμενων 
απορριμμάτων και βεβαίως στην αρχή της ανταποδοτικότητας, που θα πρέπει να εφαρμόζεται. 

 
Πιο συγκεκριμένα : 
 
1ο Παράδειγμα: 
 
Για τα απορρίμματα των κατοικιών η χρέωση γίνεται με το τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων 

(ηλεκτροδοτούμενων). 
Στην πράξη παρατηρούμε ότι κατοικίες που διαθέτουν οικόπεδο και κατ΄ επέκταση αυξημένη 

παραγωγή απορριμμάτων (λόγω κλαδεμάτων) επιβαρύνουν πολλαπλάσια τους Δήμους τόσο στην 
αποκομιδή όσο και στη διαχείριση (ΜΕΑ ή Χ.Υ.Τ.Α.). 

Μια κατοικία 100 μ2 αστικού τύπου (πολυκατοικία) θα καταβάλει ανταποδοτικά τέλη 100 μ2 Χ 2 
ευρώ = 200 ευρώ ετησίως. 

Μια κατοικία 100 μ2, που διαθέτει οικόπεδο 500 μ2, θα καταβάλλει επίσης 200 ευρώ ετησίως 
αλλά θα κοστίσει πολλαπλάσια στον Δήμο, για την αποκομιδή των κλαδεμάτων.  

 
 
2ο Παράδειγμα: 
 
Για τα απορρίμματα που παράγονται από οικονομική δραστηριότητα, επίσης η χρέωση γίνεται με 

βάση τα τετραγωνικά μέτρα  των κτισμάτων (ηλεκτροδοτούμενων). 
Και εδώ όμως παρατηρούμε διαφοροποιήσεις στην παραγωγή απορριμμάτων, ανάλογα με τη 

φύση της δραστηριότητας. 
Διαφορετική είναι η παραγωγή των απορριμμάτων ενός οπωροπωλείου από ένα εμπορικό 

κατάστημα ή ενός εστιατορίου από ένα αρτοποιείο. 
Στην πράξη έχει διαπιστωθεί ότι οι Δήμοι επιβαρύνονται σημαντικά με την αποκομιδή πολλών 

από τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται με ορθό τρόπο η 
θεσμοθετημένη ανταποδοτικότητα. 

Ένα οπωροπωλείο με δηλωμένο χώρο 60 μ2 και ανταποδοτικό τέλος 2,5 ευρώ/μ2 πληρώνει 
ετησίως στον Δήμο 150 ευρώ. 

Το κόστος αποκομιδής για το οπωροπωλείο είναι βέβαιο ότι κοστίζει στον Δήμο πολλαπλάσια. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις έχει προσδιοριστεί στο ύψος των 20.000 ευρώ ετησίως.   
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 
Ένα χαρακτηριστικό δείγμα για την απόκλιση της έννοιας της ανταποδοτικότητας που μπορεί να 

έχουν οι κανονιστικές αποφάσεις «περί καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού» των θεσμικών 
οργάνων των Δήμων (Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο), αναφέρεται στη συνέχεια. 

Πρόκειται για δυο Δήμους, της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, αντίστοιχου πληθυσμού και 
αντίστοιχων αστικών και ημιαστικών χαρακτηριστικών. Στα στοιχεία που αναφέρονται δεν θα 
αναλυθούν κόστη, αλλά μόνο διαφορές στον προσδιορισμό της ανταποδοτικότητας. 
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ΔΗΜΟΣ Χ 
 
Απόσπασμα Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου : 
 

 Οι τιμές των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 
2020 διαμορφώνονται ως κατωτέρω: 
 

1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Λ. 
 

Α1) Για το Αστικό Κέντρο Λ (πλην οικισμών Ε, Α, Τ και Σ Σ)  

1. Για τους στεγασμένους χώρους των κατοικιών 1,23 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως. 
2. Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς 1,10 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 
3. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας: 
3.1. Για τους χώρους που στεγάζονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(καφετέριες, εστιατόρια, ιχθυοπωλεία, μανάβικα κλπ), που είναι 
εγκατεστημένα στην……. (ακολουθεί πλήρης περιγραφή οδών και πλατειών)  
3,48 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 

3.2 Για τους χώρους που στεγάζονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(καφετέριες, εστιατόρια, ιχθυοπωλεία, μανάβικα κλπ) στους υπόλοιπους 
χώρους, πλην οικισμών,  2,93 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 

 

3.3 Για τους λοιπούς χώρους επαγγελματικής χρήσεως 2,83 ευρώ ανά τ.μ. 
ετησίως. 

 

3.4 Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 6.000 
τ.μ. σε  1,70 ευρώ/τ.μ. 

 

3.5 Για μη στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 
6.000 τ.μ. σε 0,85 ευρώ/τ.μ. 

 

3.6 Για επαγγελματικούς χώρους χρησιμοποιούμενους για καλλιέργεια φυτωρίων 
σε  0,68 ευρώ/τ.μ. 

 

 
Α2) Για τους οικισμούς Ε, Α, Τ και Σ.Σ. 

1. Για τους στεγασμένους χώρους των κατοικιών 0,90 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.  
2. Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς 0,85 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 
3. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας: 
3.1. Για τους χώρους που στεγάζονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες  κλπ)  1,20 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 
3.2. Για τους λοιπούς χώρους επαγγελματικής  χρήσεως  1,10 ευρώ ανά τ.μ. 

ετησίως. 
3.3. Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 6.000 

τ.μ. σε   0,66 ευρώ/τ.μ. 
3.4. Για μη στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 

6.000 τ.μ. σε 0,33  ευρώ/τ.μ. 
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Β) Για την Κοινότητα Λ.  

1. Για τους στεγασμένους χώρους των κατοικιών και 0,90 ευρώ ανά τ.μ. 
ετησίως. 

2. Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 
και φιλανθρωπικούς σκοπούς 0,85 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 

3. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 
δραστηριότητας: 

3.1. Για τους χώρους που στεγάζονται καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες  κλπ)  1,20 ευρώ ανά τ.μ. 
ετησίως  

 

3.2.  Για τους λοιπούς χώρους επαγγελματικής χρήσεως  1,10 ευρώ ανά τ.μ. 
ετησίως. 

3.3. Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των  
6.000 τ.μ. σε   0,66 ευρώ/τ.μ. 

3.4. .Για μη στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 
6.000 τ.μ. σε 0,33  ευρώ/τ.μ. 

3.5. Για επαγγελματικούς χώρους χρησιμοποιούμενους για καλλιέργεια 
φυτωρίων σε  0,33  ευρώ/τ.μ. 
 

 

Γ) Για την Κοινότητα Ρ. 

1. Για τους στεγασμένους χώρους των κατοικιών 0,90 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως. 
2. Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς 0,85 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 
3. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας: 
3.1. Για τους χώρους επαγγελματικής χρήσεως  1,10 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως. 
3.2. Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 6.000 

τ.μ. σε   0,66 ευρώ/τ.μ. 
3.3. Για μη στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 

6.000 τ.μ. σε 0,33  ευρώ/τ.μ. 
3.4. Για επαγγελματικούς χώρους χρησιμοποιούμενους για καλλιέργεια 

φυτωρίων σε  0,33  ευρώ/τ.μ. 
 

 

2) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Χ. (για όλες τις κοινότητες) 
 

1. Για τους στεγασμένους χώρους των κατοικιών 0,90 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως (για 
όλες τις κοινότητες) 

2. Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 0,85 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 

3. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 
δραστηριότητας: 

3.1. Για τους χώρους που στεγάζονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες  κλπ)  1,20 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως (για όλες 
τις τοπικές κοινότητες) 

 

3.2.  Για τους λοιπούς χώρους επαγγελματικής χρήσεως  1,10 ευρώ ανά τ.μ. 
ετησίως (για όλες τις τοπικές κοινότητες) 
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3.3. Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 6.000 
τ.μ. σε   0,66 ευρώ/τ.μ. 

3.4. Για μη στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 
6.000 τ.μ. σε 0,33  ευρώ/τ.μ. (για όλες τις τοπικές κοινότητες) 

 

3.5. Για επαγγελματικούς χώρους χρησιμοποιούμενους για καλλιέργεια 
φυτωρίων σε  0,33  ευρώ/τ.μ. 

 
 

 

3) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥ. 
 

1.  Για τους στεγασμένους χώρους των κατοικιών 1,10 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως   
2. Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς 1 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 
3. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας: 

 

3.1. Για τους χώρους που στεγάζονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες  κλπ)  1,40 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 

3.2.  Για τους λοιπούς χώρους επαγγελματικής χρήσεως  1,30 ευρώ ανά τ.μ. 
ετησίως  

 

3.3. Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 6.000 
τ.μ. σε 0,78 ευρώ/τ.μ. 

 

3.4. Για μη στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 
6.000 τ.μ. σε 0,39  ευρώ/τ.μ. 

 

3.5.  Για επαγγελματικούς χώρους χρησιμοποιούμενους για καλλιέργεια 
φυτωρίων σε  0,39  ευρώ/τ.μ. 

 

 

4) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟ. 
 

Α) Για την Κοινότητα Α.Γ. 

1.  Για τους στεγασμένους χώρους των κατοικιών 1,10 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 
2. Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς 1 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 
3. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας: 

 

3.1. Για τους χώρους που στεγάζονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες  κλπ)  1,40 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 

3.2. Για τους λοιπούς χώρους επαγγελματικής χρήσεως  1,30 ευρώ ανά τ.μ. 
ετησίως    

 

3.3. Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 6.000 
τ.μ. σε 0,78 ευρώ/τ.μ. 

 

3.4. Για μη στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 
6.000 τ.μ. σε 0,39  ευρώ/τ.μ.  
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3.5. Για επαγγελματικούς χώρους χρησιμοποιούμενους για καλλιέργεια φυτωρίων 
σε  0,39  ευρώ/τ.μ. 

 
Β) Λοιπές Κοινότητες Δ.Ε. ΚΟ. 

1.  Για τους στεγασμένους χώρους των κατοικιών 0,90 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 

2. Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 
και φιλανθρωπικούς σκοπούς 0,85 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 

3. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 
δραστηριότητας: 

3.1. Για τους χώρους που στεγάζονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες κλπ) 1,20 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 

3.2. Για τους λοιπούς χώρους επαγγελματικής χρήσεως  1,10 ευρώ ανά τ.μ. 
ετησίως 

3.3. Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 6.000 
τ.μ. σε   0,66 ευρώ/τ.μ. 

3.4. Για μη στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 
6.000 τ.μ. σε 0,33  ευρώ/τ.μ.  

3.5. Για επαγγελματικούς χώρους χρησιμοποιούμενους για καλλιέργεια φυτωρίων 
σε  0,33  ευρώ/τ.μ.  

 

 

5) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. 

Α) Για την Κοινότητα Δ. 

1. Για τους στεγασμένους χώρους των κατοικιών 1,10 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως  
2. Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς 1 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 
3. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας: 
3.1. Για τους χώρους που στεγάζονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες  κλπ)  1,40 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 

3.2. Για τους λοιπούς χώρους επαγγελματικής χρήσεως  1,30 ευρώ ανά τ.μ. 
ετησίως    

3.3. Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 6.000 
τ.μ. σε   0,78 ευρώ/τ.μ. 

3.4. Για μη στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 
6.000 τ.μ. σε 0,39  ευρώ/τ.μ. (για όλες τις τοπικές κοινότητες) 

3.5. Για επαγγελματικούς χώρους χρησιμοποιούμενους για καλλιέργεια φυτωρίων 
σε  0,39  ευρώ/τ.μ. 

 
Β) Λοιπές Κοινότητες Δ.Ε.Δ. 

1. Για τους στεγασμένους χώρους των κατοικιών 0,90 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 
2. Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς 0,85 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 
3. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας: 
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3.1. Για τους χώρους που στεγάζονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες  κλπ)  1,20 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως 

3.2. Για τους λοιπούς χώρους επαγγελματικής  χρήσεως  1,10 ευρώ ανά τ.μ. 
ετησίως  

3.3. Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 6.000 
τ.μ. σε   0,66 ευρώ/τ.μ. 

3.4. Για μη στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσεως εμβαδού άνω των 
6.000 τ.μ. σε 0,33  ευρώ/τ.μ. (για όλες τις τοπικές κοινότητες) 

3.5. Για επαγγελματικούς χώρους χρησιμοποιούμενους για καλλιέργεια φυτωρίων 
σε  0,33 ευρώ/τ.μ. 
 

 

Β) Για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες για όλες τις Κοινότητες του 
Δήμου Χ 

- υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους είναι και αυτοί που χρησιμοποιούν ακίνητα εκτός 
σχεδίου πόλης 

- Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού στην εκτός σχεδίου περιοχή του 
Δήμου, γιατί: 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού έχουν επεκταθεί και στα εκτός σχεδίου πόλης 
ακίνητα και έχει επεκταθεί και οργανωθεί η υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Ιδίως η 
περιοχή του αστικού κέντρου Λ περιλαμβάνει κυρίως βιοτεχνικές μονάδες, βιομηχανίες  αλλά και 
κατοικίες και τον Χ.Υ.Τ.Α., δηλαδή: 

1. εκ των πραγμάτων η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και οικιστικά διαμορφωμένη 
2. επικρατούν ειδικές συνθήκες υγιεινής και ρύπανσης, ιδίως λόγω της  εγκατάστασης 

βιομηχανιών και του τρόπου λειτουργίας τους, που επιβαρύνουν με όγκους σκουπιδιών  και εν 
γένει αποβλήτων 
 

Γ) Οι στερούμενοι ηλεκτρικής εγκαταστάσεως χώροι (στερούνται μετρητή από τον πάροχο ηλεκτρικού 
ρεύματος) που χρησιμοποιούνται και κάνουν χρήση των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού 
(βοηθητικοί χώροι, αποθήκες κ.α.), υποχρεούνται στην πληρωμή τελών, καθαριότητας και φωτισμού, 
υπολογιζόμενων κατά τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. περί 
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων 
και κοινοτήτων (άρθρο 3 παρ.1 Ν.25/75), με τους παρακάτω συντελεστές ανά τετραγωνικό μέτρο 
επιφανείας: 
 

Α/Α Δ.Ε. – Κοινότητα Τιμή €/μ2  

Α. ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ Λ.   

1 ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λ. 0,95 

1α Οικισμοί Α., Ε., Τ. & Σ. Σ. 0,37 

2 ΚΟΙΝ. Λ. 0,37 

3 ΚΟΙΝ. Ρ. 0,37 

Β ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟ.   

4 ΚΟΙΝ. Α.Α. 0,37 

5 ΚΟΙΝ. Α.Τ. 0,37 
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6 ΚΟΙΝ. Α.Γ. 0,44 

7 ΚΟΙΝ. Α. 0,37 

8 ΚΟΙΝ. Κ. 0,37 

Γ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ Χ.   

9 ΚΟΙΝ. Α. 0,37 

10 ΚΟΙΝ. Β. 0,37 

11 ΚΟΙΝ. Θ. 0,37 

12 ΚΟΙΝ. Χ. 0,37 

13 ΚΟΙΝ. Α.Β. 0,37 

14 ΚΟΙΝ. Π. 0,37 

15 ΚΟΙΝ. Π. Η. 0,37 

16 ΚΟΙΝ. Α. 0,37 

Δ. ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ.   

17 ΚΟΙΝ. Δ. 0,44 

18 ΚΟΙΝ. Μ. 0,37 

19 ΚΟΙΝ. Π. 0,37 

Ε. ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥ.   

20 ΚΟΙΝ. ΚΥ. 0,44 

 
 

 
 
ΔΗΜΟΣ Ψ 

 
Απόσπασμα Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου: 
 
Εγκρίνει τους συντελεστές των ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2019, 

στο Δήμο Ψ., οι οποίοι έχουν ως κατωτέρω: 

 

Για τις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Θ. (αστικό κέντρο) ΚΑΙ Β. (ημιαστικό κέντρο): 

• σπίτια στο κέντρο (μόνο Θ.) 1,81€/τ.μ. ετησίως (καθαρ.1,50€ + φωτ. 0,31€) 

• σπίτια στα προάστια, 1,28€/τ.μ. ετησίως (καθαρ. 1,06€ + φωτ. 0,22€) 

• καταστήματα στο κέντρο (μόνο Θ.) 2,70€/τ.μ. ετησίως (καθ.2,25€+ φωτ.0,45€) 

• καταστήματα στα προάστια, 2,25 €/τ.μ. ετησίως (καθ.1,87€ + φωτ.0,38€) 

• εργοστάσια 3,90€/τ.μ. ετησίως (καθ. 3,25€ + φωτ. 0,65€) 

• μη στεγασμένοι χώροι, αγροτικές αποθήκες εταιρειών 1,28€ /τ.μ. ετησίως (καθαρ. 1,06€ + 

φωτ. 0,22€) 

• αγροτικές αποθήκες αγροτών και κτηνοτρόφων, ψυγεία, συσκευαστήρια, πτηνοτροφεία 

0,90€/τ.μ. ετησίως (καθ. 0,75€ + φωτ. 0,15€) 
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Για τις  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Α., Μ., Π., Ν., Υ., Ε., Θ., Δ., Ε., Ξ., Χ., Π., Κ., Μ., Λ., Λ.: 

• σπίτια 0,90€/τ.μ. ετησίως (καθαρ. 0,75€ + φωτ. 0,15€) 

• καταστήματα, αγροτικές αποθήκες εταιρειών και μη στεγ. χώροι 1,28€/τ.μ. ετησίως (καθ. 1,06 

€ + φωτ. 0,22€)  

• εργοστάσια 3,90€/τ.μ. ετησίως (καθ. 3,25€ + φωτ. 0,65€) 

• αγροτικές αποθήκες αγροτών, κτηνοτρόφων, ψυγεία, συσκευαστήρια, πτηνοτροφεία 

0,90€/τ.μ. ετησίως (καθ. 0,75 € + φωτ. 0,15 €) . 

 

Συγκρίσεις - Επισημάνσεις  

Από τις παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις των δυο Δήμων, φαίνεται ο Δήμος Χ έχει δικαιότερη 
κατανομή τελών με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας απ΄ ότι ο Δήμος Ψ. 
 
Ειδικότερα ο Δήμος Ψ: 

✓ Διαφοροποιεί τις περιοχές των κατοικιών και τιμολογεί χωρίς προφανή λόγο, χαμηλότερα στα 
προάστια. Όμως, το συνηθέστερο είναι, οι κατοικίες στα προάστια διαθέτουν κατά κανόνα 
περισσότερο αύλειο χώρο και εμπίπτουν στην περίπτωση του Παραδείγματος 1. 

✓ Δεν διαφοροποιεί τα καταστήματα ανάλογα με την δραστηριότητα, περίπτωση που εμπίπτει 
στην περίπτωση του Παραδείγματος 2. 

 
Σε κάθε περίπτωση, η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων, δέκα χρόνια μετά την εφαρμογή του 

Νόμου 3852/2010 «Καλλικράτης», δεν έχουν ενσωματώσει μια ενιαία φιλοσοφία ανταποδοτικότητας 
σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Αυτό οφείλεται: 

Στο ότι τα χρόνια προ των συνενώσεων, οι πολύ μικροί Δήμοι δεν είχαν οργανωμένες υπηρεσίες 
καθαριότητας και συνήθως η αποκομιδή, ειδικά στα απομακρυσμένα χωριά, γινόταν με κάποιον ντόπιο 
ιδιώτη,  όπου το κόστος, κατά κανόνα, ήταν μικρότερο, όπως επίσης και ότι τα ανταποδοτικά τέλη δεν 
είχαν οριστεί με βάση τα πραγματικά ανταποδοτικά κόστη με αποτέλεσμα ο Δήμος να μεταφέρει έσοδα 
για την κάλυψη του από άλλες μη ανταποδοτικές δραστηριότητες του. Οι Καλλικρατικοί Δήμοι, αν και 
ενοποίησαν τις υπηρεσίες καθαριότητας υπό τη σκέπη του «δημόσιου χαρακτήρα», διατήρησαν την 
αντίληψη πως η απότομη αύξηση του κόστους των τελών στις μικρές κοινότητες θα έχει παράλληλα  
και πολιτικό κόστος. Μάλιστα, ο Δήμος Χ, από αναλυτικές παρατηρήσεις κατανομής εσόδων – εξόδων 
ανά Κοινότητα, εντοπίζει πως οι Κοινότητες παρουσιάζουν έλλειμα εσόδων, το οποίο ισοσκελίζεται από 
το πλεόνασμα που έχει το αστικό κέντρο (εξαιτίας της τιμής των τελών και της συγκέντρωσης κατοικίας 
και δραστηριοτήτων). 

Επιπλέον, η πολυπλοκότητα του θέματος, διαγράφεται ανάγλυφα σε δυο εκθέσεις του 
Συνηγόρου του Πολίτη (2014 & 2018), οι οποίες αναφέρονται εκτενώς στο θέμα των τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και ειδικότερα: 

• Στον καθορισμό της φορολογητέας βάσης του τέλους 

• Στον καθορισμό της έννοιας της ανταποδοτικότητας και της ύπαρξης αναλογίας μεταξύ παροχής 

και αντιπαροχής 

• Στις ρυθμίσεις απαλλαγών και στα ζητήματα ευθύνης μεταξύ ιδιοκτητών και κατόχων ακινήτων. 
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Από την εκτεταμένη πολυνομία και από το εύρος των υποθέσεων που χειρίζονται δικαστικές 

αρχές και ο Συνήγορος του Πολίτη, συνάγεται πως : 

✓ Αφενός, το δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει εξίσου δαιδαλώδεις ερμηνείες και 

διεκδικήσεις εκ μέρους των πολιτών. 

✓ Αφετέρου, ενώ οι Ο.Τ.Α. μπορούν να λειτουργούν με την «αρχή της επικουρικότητας» , να 

προσαρμόζουν τα τέλη στα δεδομένα τους (και σωστά), τελικά όλα αυτά τελούν υπό αίρεση 

εφόσον δεν υπάρχει ξεκάθαρο και κυρίως απλοποιημένο θεσμικό πλαίσιο. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Το νομοθετικό πλαίσιο των τελών καθαριότητας πρέπει να ενσωματώνει και τις ευρωπαϊκές 
δεσμεύσεις της χώρας σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων. Ειδικότερα, πρέπει να συνεκτιμηθεί 
ότι για τη διαχείριση των αποβλήτων τόσο το εν ισχύ ΕΣΔΑ όσο και το πρόσφατα εγκεκριμένο έχει θέσει 
στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων, τους οποίους η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να 
υλοποιήσει.  

Μπορεί λοιπόν να υποστηριχθεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία των τελών καθαριότητας-φωτισμού 
είναι αναχρονιστική και δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Το συγκεκριμένο έσοδο, 
δεδομένου ότι προορίζεται μεταξύ άλλων και για τη συλλογή, μεταφορά, απόθεση και εν γένει 
διαχείριση αποβλήτων, χρειάζεται ριζική αναμόρφωση, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις 
δημόσιες και τοπικές πολιτικές για την διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τις σύγχρονες 
μεθόδους που προσφέρει η επιστήμη στον τομέα αυτό. 

Το νέο πλαίσιο είναι αναγκαίο να έχει ως βάση υπολογισμού του τέλους όχι το μέγεθος του 
ακινήτου, αλλά τον πραγματικό ή αναμενόμενο όγκο των αποβλήτων, ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων για την ανακύκλωση των αποβλήτων και την 
αξιοποίηση της θεσμικής δυνατότητας ορισμού περισσοτέρων (μέχρι επτά) συντελεστών με βάση τον 
όγκο των αποβλήτων που παράγει ο κάθε χώρος, ώστε να καθίσταται το σύστημα αναλογικότερο και 
δικαιότερο. 

Ειδικότερα, έχοντας υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση, το εγκεκριμένο νέο ΕΣΔΑ τα υπό 
αναθεώρηση ΠΕ.Σ.Δ.Α. & Τοπικά σχέδια των Δήμων, και την υποχρέωση των Δήμων για την ανάπτυξη 
διακριτών ρευμάτων και ειδικότερα :  

- καφέ κάδο για τα οργανικά  
- κάδοι λοιπών ρευμάτων (για χαρτί – χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί κ.α) 

επιβάλλεται η αναθεώρηση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας στους Δήμους, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή της ανταποδοτικότητας και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

Με δεδομένη επίσης την εν εξελίξει διαδικασία διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/16-12-2019), καθώς και την 
νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων και επεκτάσεων,  που συνεπάγονται αύξηση των εσόδων των 
Δήμων, είναι ευκαιρία να οργανωθεί το σύστημα προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών σε νέα 
βάση. Αυτή η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων των ακινήτων, δίνει τη δυνατότητα: 
 

 Να αποκτήσουν οι Δήμοι μια σύγχρονη βάση δεδομένων, με καλή προσέγγιση σε πραγματικά 

στοιχεία. 

 Να διευρύνουν και να αξιοποιήσουν την βάση , ως προς την χρήση του ακινήτου. 

 Να αποκτηθεί διασύνδεση και πρόσβαση δεδομένων των ακινήτων (Κτηματολόγιο, Ε9, ΤΑΠ – 

Τέλη καθαριότητας) 
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 Να επαναξιολογηθεί από τους Δήμους ο τρόπος και το ύψος επιβολής των τελών και να 

αφορούν σύγχρονες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες. 

 
Σαφώς, η επανεκτίμηση και αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών είναι μια περίπλοκη 

διαδικασία, η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη πολλές παραμέτρους όπως πληθυσμιακά 
χαρακτηριστικά και σύνθεση παραγόμενων αποβλήτων, θεσμικό πλαίσιο, εκθέσεις συνηγόρου του 
πολίτη, λοιπά τέλη και φόρους κ.α. 

Επισημαίνεται πως η αναπροσαρμογή των τελών δεν σημαίνει αναγκαστικά την συνολική αύξηση 
των τελών αλλά την εσωτερική ανακατανομή ανά κατηγορία δραστηριότητας. 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

• Η αντικατάσταση της νομοθεσίας που διέπει τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού µε άλλο 
σαφέστερο νομοθετικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων. 

• Η έκδοση ΚΥΑ για υποχρέωση των Δήμων για κατάρτιση και εφαρμογή κανονισμού 
τιμολόγησης – κοστολόγησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών. 

• Σύνδεση της υποχρέωσης εφαρμογής του κανονισμού τιμολόγησης – κοστολόγησης των 
ανταποδοτικών τελών των Δήμων με τον κανονισμό τιμολόγησης των Φο.Δ.Σ.Α. και την 
εισφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων.  

• Μεταβατική περίοδος εφαρμογής του κανονισμού τιμολόγησης – κοστολόγησης των 
ανταποδοτικών υπηρεσιών. 

• Σύνδεση της δυνατότητας χρηματοδότησης των Δήμων με την εφαρμογή του κανονισμού 
τιμολόγησης – κοστολόγησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών. 
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Παράρτημα ΙV-A: «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανακύκλωση είναι ένας βασικός τομέας της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων και ιδιαίτερα των αστικών, αφού ένα ποσοστό της τάξεως του 44,30 %, του συνόλου των 

απορριμμάτων είναι ανακυκλώσιμα (πηγή: ΕΣΔΑ 2020 – 2030). 

Για την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών έχουν δημιουργηθεί τα παρακάτω συστήματα, 

ανά κατηγορία αποβλήτων.  

• Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε..) 

• Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε.. (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε..) 

• ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.. 

• ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.. 

• Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Α.Ε.. (ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ) πρώην ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ 

• Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών (ECOELASTIKA Α.Ε..) 

• Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Α.Ε.. (ΑΦΗΣ Α.Ε..) 

• Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείριση Συσσωρευτών Α.Ε.. (ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε..) 

• Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Re-Battery Α.Ε.. (Re-Battery A.E.) 

• Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας Α.Ε.. 

(COMBATT A.E) 

• Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) 

• Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.. 

• Φωτοκύκλωση Α.Ε.. 

• Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος Α.Ε.. (ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε..) 

• Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας Ε.Π.Ε. (Σ.ΑΝ.Κ.Ε. Ε.Π.Ε.) 

• Εναλλακτική Διαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων Α.Ε.. (Σ.Ε.Δ.Π.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε..)  

• Ι. ΚΟΥΦΙΔΗΣ – Ι. ΚΤΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Χαλκιδικής 

Ο.Ε.) 

• Ανακύκλωση Α.Ε..Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.. 

• Ψάρρας – Εναλλακτική Διαχείριση Α.Ε..Κ.Κ. Α.Μ.Κ.Ε. 

• Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας Α.Μ.Κ.Ε. (Α.Α.Ν.ΕΛ.) 

• Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΔΙΑΣ Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ) 

• Ανακύκλωση Α.Ε..Κ.Κ. Αττικής Α.Ε.. 

 

Τα συστήματα ανακύκλωσης αντλούν τους πόρους από τους παραγωγούς, οι οποίοι καταβάλουν 

την ετήσια εισφορά στο σύστημα. 

 

Τα συστήματα ανακύκλωσης έχουν την υποχρέωση να καταθέτουν στον Ελληνικό Οργανισμό 

Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) τα επιχειρησιακά προγράμματά τους, τα οποία εγκρίνονται και στη συνέχεια 

εφαρμόζονται, σύμφωνα με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ Α 170).  
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας αποτελεί το πλέον βασικό σύστημα, αφού καλύπτει το 

μεγαλύτερο μέρος των ανακυκλώσιμων υλικών. 

✓ Χαρτί – Χαρτόνι    24,20 %  

✓ Πλαστικό               13,90 % 

✓ Μέταλλο                 3,70 % 

✓ Γυαλί                        4,10 % 

 

Η ανακύκλωση αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, ένα πολύ σημαντικό τμήμα της όλης 

προσπάθειας για την υλοποίηση του Ε.Σ.Δ.Α. & ΠΕ.Σ.Δ.Α. και την επίτευξη των στόχων και είναι 

αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων, όσον αφορά τα αστικά στερεά απόβλητα. 

 

Το κυρίαρχο σύστημα ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας είναι η Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης Α.Ε.. (Ε.Ε.Α.Α.), ενώ παράλληλα λειτουργεί και το σύστημα της 

Ανταποδοτικής ανακύκλωσης.  

 

Σε ότι αφορά την Ε.Ε.Α.Α., ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές 

επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν 

διάφορες συσκευασίες. H Ε.Ε.Α.Α. οργάνωσε  το γνωστό σε όλους μας «Σύστημα των μπλε κάδων», το 

οποίο και λειτουργεί με τις εξής βασικές παραμέτρους: 

I. Δίνει σε κάθε Δήμο 1 μπλε κάδο των 1.100 lt ανά 75 κατοίκους. 

II. Δίνει για κάθε 250 μπλε κάδους 1 όχημα αποκομιδής των μπλε κάδων, χωρητικότητας 14 ή 

16 m3. 

III. Δίνει λειτουργικό και ενημερωτικό υλικό (τσάντες ανακύκλωσης & ενημερωτικά  φυλλάδια)  

Επίσης, η Ε.Ε.Α.Α. παράγει υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κυρίως για εκπαίδευση 

ανηλίκων και συμμετέχει στη συνδιοργάνωση διαδραστικών γεγονότων με Δήμους. 

Το δεύτερο σύστημα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας είναι η εταιρία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», η οποία αναπτύσσει το σπιτάκι ανακύκλωσης, το οποίο τοποθετείται σε 

κεντρικά σημεία των Δήμων (πλατείες), όπου οι πολίτες εναποθέτουν τα προς ανακύκλωση υλικών. 

Το συγκεκριμένο σύστημα έχει αναπτυχθεί σε περιορισμένο αριθμό Δήμων και σημείων, αφού 

τοποθετείται κυρίως σε κεντρικά σημεία (πλατείες).  

Σε εφαρμογή του Ε.Σ.Δ.Α. & ΠΕ.Σ.Δ.Α. η Πολιτεία ψήφισε τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ Α 170), σύμφωνα 

με τον οποίο όλα τα συστήματα ανακύκλωσης οφείλουν να καταθέσουν επιχειρησιακά προγράμματα 

στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) προκειμένου να προμηθεύσουν τους Δήμους με το 

κατάλληλο εξοπλισμό (κάδοι & οχήματα) για την ανάπτυξη των διακριτών ρευμάτων και την επίτευξη 

των στόχων. 

Η έγκριση των συστημάτων έχει καθυστερήσει με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται τα διακριτά 

ρεύματα. 



TSOKANIS CHARALAMPOS – CCI No 2019CE16BAT158 – D2 & D3     

Σ ε λ ί δ α  128 | 172 

 

Ο κύριος λόγος που καθυστερεί η έγκριση των κύριων συστημάτων ανακύκλωσης των υλικών 

συσκευασίας είναι η διαμάχη των 2 συστημάτων (Ε.Ε.Α.Α. & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ) και οι δικαστικές 

προσφυγές της δεύτερης. 

Παρόλο που ο Ε.Ο.ΑΝ. ενέκρινε στις 13 Μαΐου 2020 το επιχειρησιακό σχέδιο της Ε.Ε.Α.Α., αυτό 

δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή, λόγω της προαναφερόμενης διένεξης. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

Παρόλο που το  σύστημα της Ε.Ε.Α.Α. των μπλε κάδων, καλύπτει το σύνολο σχεδόν των Δήμων 

της χώρας, τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης παραμένουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο και υπολείπονται 

των στόχων που είχαν τεθεί σε Ε.Σ.Δ.Α., τα ΠΕ.Σ.Δ.Α. αλλά και τα Τοπικά σχέδια των Δήμων. 

Οι «αρρυθμίες» ξεκινούν από τον έλεγχο που πρέπει να ασκεί ο Ε.Ο.ΑΝ. στα συστήματα της 

ανακύκλωσης, και ο οποίος είναι ελλιπής, και διαχέεται στον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), στον τρόπο οργάνωσης της ανακύκλωσης στους Δήμους και στην 

συμμετοχή των πολιτών. 

Ειδικότερα : 

 

➢ Ο Ε.Ο.ΑΝ. μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις του (2015 – 2016), είχε επισημάνει τις εκκρεμότητες σε 

πολλά θέματα που άπτονται εγκρίσεων λειτουργίας των Σ.Ε.Δ., όπως: 

 

α) της ύπαρξης νομοθετικού κενού σε ότι αφορά τη θέσπιση προθεσμιών για την 

κατάθεση/αξιολόγηση/λήψη απόφασης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χορήγησης, ανανέωσης, 

τροποποίησης ή/και ανάκλησης της έγκρισης των Σ.Ε.Δ.. Το μόνο χρονικό όριο που αναφέρεται στη 

νομοθεσία σχετίζεται με την αρχική υποβολή του επιχειρησιακού σχεδίου στην περίπτωση ανανέωσης 

της έγκρισης ενός Σ.Ε.Δ., το οποίο ορίζεται σε τρεις μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης έγκρισης του 

Σ.Ε.Δ..  

β) της έλλειψης αναλυτικού οδηγού σύνταξης επιχειρησιακών σχεδίων ή/και συγκεκριμένου 

μορφότυπου, πέραν των γενικών κατευθύνσεων που περιέχονται στη σχετική νομοθεσία, ώστε τα 

κατατιθέμενα επιχειρησιακά σχέδια να είναι πιο περιεκτικά, σαφή και στοχευμένα και επομένως να 

περιορίζονται οι χρόνοι αναμονής στα διάφορα στάδια αξιολόγησής τους. 

 

Παρ΄ όλο που με τον Νόμο 4496/2017 (ΦΕΚ Α 170), άρθηκαν αρκετά νομοθετικά κενά, οι 

δικαστικές εμπλοκές (που αναφέρθηκαν παραπάνω) καθώς και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες σε 

συνδυασμό με την υποστελέχωση του Ε.Ο.ΑΝ, μεταφέρουν τις αδυναμίες εποπτείας των Σ.Ε.Δ. μέχρι 

σήμερα. 

 

➢ Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), αποτελούν κομβικό σημείο της οργάνωσης 

της ανακύκλωσης των Δήμων και ταυτόχρονα μεγάλο ζήτημα. Αυτό γιατί: 
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α) Δημιουργούνται επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, αφού απασχολούν πολλές 

φορές τα Μ.Μ.Ε., λόγω των συχνών και εκτεταμένων αναφλέξεων των υλικών που συγκεντρώνονται 

στους χώρους τους. Μάλιστα το θέμα έχει φτάσει ως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

β) Εξισώνεται η αποδοτικότητα κάθε Δήμου, σε ότι αφορά την καθαρότητα των υλικών, τα 

Κ.Δ.Α.Υ. αδυνατούν να παρέχουν διακριτή πληροφορία πραγματικής ανακύκλωσης ανά Δήμο (η 

ανακύκλωση ανά Δήμο προκύπτει με βάση τις εισερχόμενες ποσότητες και όχι μετά τη διαλογή). Αυτό, 

στην ουσία, αποτελεί αντικίνητρο για βελτίωση της ποιότητας της ανακύκλωσης, αφού το υπόλειμμα 

«πιστώνεται» σε όλους το ίδιο. Η δε δειγματοληπτική μέθοδος, που προτείνεται να εφαρμοστεί, δεν 

είναι αντικειμενική και δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές επιδόσεις κάθε Δήμου. 

γ) Περιορίζεται η ευελιξία της αποκομιδής της ανακύκλωσης των Δήμων, εξαιτίας του επίσης 

περιορισμένου ωραρίου των Κ.Δ.Α.Υ.. Για παράδειγμα δρομολόγια ανακύκλωσης απογευματινές ή 

βραδινές ώρες δεν μπορούν να γίνουν, γιατί τα Κ.Δ.Α.Υ. λειτουργούν ως το μεσημέρι.  

 

➢ Οι Δήμοι που λειτουργούν προγράμματα μπλε κάδων, αποτελούν ακόμα έναν αδύναμο κρίκο στην 

αλυσίδα των δυσλειτουργιών της ανακύκλωσης. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που 

παρατηρούνται είναι: 

 

• Ελλιπής κάλυψη με μπλε κάδους 

• Ανυπαρξία χωροθέτησης (ζευγάρι κάδων, μπλε για την ανακύκλωση & πράσινο για τα 

σύμμεικτα απορρίμματα) 

• Πολλές φορές οι μπλε κάδοι χρησιμοποιούνται με υπόδειξη των ίδιων των Δήμων για 

σύμμεικτα απορρίμματα 

• Αποκομιδή μπλε κάδων με οχήματα αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων και 

εναπόθεση σε Χ.Υ.Τ.Α. 

• Αδυναμία των Δήμων να αναπτύξουν ένα αξιόπιστο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων 

& ανακύκλωσης 

• Απροθυμία των Δήμων να εφαρμόσουν τον κανονισμό καθαριότητας ειδικά στους 

παραγωγούς για τη διαχείριση των συσκευασιών  

 

➢ Τέλος, οι πολίτες, δημότες και επαγγελματίες, που αποτελούν την ουσιώδη παράμετρο για την 

επίτευξη ή μη των στόχων της ανακύκλωσης σε έναν Δήμο.   

 

α) Αμφισβητούν πολλές φορές την αξία της συμμετοχής τους, όταν γίνεται κακή πρακτική της 

αποκομιδής (π.χ. αποκομιδή των μπλε κάδων μαζί με τους πράσινους) 

β) Έχουν μικρή ή πλημμελή ενημέρωση. Κατά κανόνα οι Δήμοι δεν έχουν εμβαθύνει στη σημασία 

της προσέγγισης και της διάρκειας της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (όπως αναλύεται σε 

επόμενο κεφάλαιο). 

γ) Προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά της γενικής εικόνας καθαριότητας της γειτονιάς τους ή 

της πόλης τους (που σημαίνει ότι Δήμος και πολίτες αλληλοεπιδρούν στη λειτουργία τους – προς το 

παρόν με αρνητικό τρόπο). 
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Τελικό αποτέλεσμα όλων των αδυναμιών είναι ότι η χώρα μας υπολείπεται τόσο των ποσοτικών 

στόχων ανακύκλωσης, όσο και των ποιοτικών, αφού μετά την επεξεργασία στα Κέντρα Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) το υπόλειμμα ανέρχεται στο 40 έως 45%. 

 

ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ 

Τελικά, με όρους κοινωνικής υπευθυνότητας και περιβαλλοντικής και πραγματικής οικονομίας, 

πού και πόσο πληρώνει ο πολίτης για την ανακύκλωση που τελικά δεν κάνει;  

 

• πληρώνει αρχικά σαν καταναλωτής από την ώρα που θα αγοράσει ένα συσκευασμένο προϊόν, 

γιατί το τέλος ανακύκλωσης είναι ενσωματωμένο στην τιμή. 

• πληρώνει, μέσω των δημοτικών τελών, για το κόστος ταφής των απορριμμάτων που δεν 

ανακυκλώνονται ενώ θα μπορούσαν και θα έπρεπε. 

• πληρώνει για το κόστος μεταφοράς στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), των 

υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και τα οποία βάζει στους μπλε κάδους, αλλά, 

πληρώνει και για την επιστροφή από τα Κ.Δ.Α.Υ. των ακατάλληλων υλικών που ρίχνει στον μπλε 

κάδο 

• πληρώνει και για την ταφή τους, γιατί το μεγαλύτερο τμήμα (περίπου το 50%) των 

προοριζόμενων για ανακύκλωση απορριμμάτων, όντας ακατάλληλα για ανακύκλωση, 

οδηγούνται και πάλι σε Χ.Υ.Τ.Α. όπου οι πολίτες καλούνται και πάλι να πληρώσουν για την ταφή 

τους. 

• πληρώνει, δυστυχώς αθόρυβα και μακροπρόθεσμα το περιβαλλοντικό κόστος της ταφής των 

σκουπιδιών στους Χ.Υ.Τ.Α. και τις επιπτώσεις στην υγεία του. 

 

Ο πολίτης πληρώνει και κάτι ακόμη: το τέλος κυκλικής οικονομίας, δηλαδή το πρόστιμο για κάθε 

τόνο που πρέπει να ανακυκλωθεί και δεν ανακυκλώνεται, αλλά καταλήγει στην ταφή. 

Το διακύβευμα λοιπόν είναι πολύ βαθύτερο από την υποχρέωση της χώρας για την επίτευξη των 

στόχων ανακύκλωσης, την εκτροπή από την ταφή και την ανάκτηση χρήσιμων υλικών. 

Το διακύβευμα είναι η ανάγκη μιας κοινωνίας και της συλλογικής έκφρασής της ως 

Αυτοδιοίκησης, να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως μέρος του προβλήματος, αλλά κυρίως ως βασικός 

παράγοντας για την επίλυσή του.  

Αναγκαία θεωρείται η συνδρομή της πολιτείας, η οποία θα πρέπει να μεριμνήσει για την 

βελτίωση και την αποδοτικότητα του Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να ασκεί κατάλληλη 

εποπτεία στα Κ.Δ.Α.Υ. με συστηματικούς ελέγχους και εισηγήσεις κυρώσεων. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ 

Για να υπάρξει αποτελεσματική ανακύκλωση επιβάλλεται μια επανεκκίνησή της, μέσα από ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα αναγκαία για την επίτευξή του, 

όπως τα μέσα (εξοπλισμός προς τους Δήμους), το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των στόχων, τις 

υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών κ.α. 

Επισημαίνεται πως, παρόλο που η Ε.Ε.Α.Α. έχει διανείμει στους Δήμους περισσότερους από 

300.000 μπλε κάδους, ο ενεργός αριθμός τους ανέρχεται σε περίπου 157.000. 

Η όλη προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί σε πρώτη φάση στο μεγάλο ποσοστό των 

ανακυκλώσιμων υλικών, δηλαδή των υλικών συσκευασίας (χαρτί – χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) 

και στο υπάρχον σύστημα των μπλε κάδων, το οποίο είναι ήδη γνωστό και έχει αναπτυχθεί 

πανελλαδικά.  

Με δεδομένη την εκκρεμότητα και καθυστέρηση στο όλο σύστημα έγκρισης, οργάνωσης & 

ανάπτυξης των συστημάτων ανακύκλωσης προτείνεται η άμεση επανεκκίνηση της ανακύκλωσης με τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Ανάπτυξη μπλε κάδων στο σύνολο των Δήμων, έτσι ώστε να υπάρχει παντού ζευγάρι κάδων 

(πράσινου για τα σύμμεικτα απορρίμματα & μπλε για τα ανακυκλώσιμα). 

• Ενίσχυση των Δήμων με οχήματα αποκομιδής των μπλε κάδων. 

• Επεξεργασία από τα Κ.Δ.Α.Υ. των προς ανακύκλωση υλικών ανά Δήμο, προκειμένου να 

καταγράφεται διακριτά η συμμετοχή του κάθε Δήμου. 

• Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Υ..  

 

Ένα ρεαλιστικό σενάριο, είναι η επανεκκίνηση της ανακύκλωσης να γίνει σε μεγάλους Δήμους, 

άνω των 30.000 κατοίκων. Σε αυτούς τους μεγάλους Δήμους παρατηρείται η μεγάλη παραγωγή των 

υλικών συσκευασίας, λόγω της εμπορικής δραστηριότητας και των σημείων εστίασης και αναψυχής. 

Οι Δήμοι αυτού του μεγέθους ανέρχονται σε 113 ο δε πληθυσμός τους ανέρχεται σε 8.028.378 

κατοίκους καλύπτοντας το 74,39 % του συνολικού πληθυσμού της χώρας. 

 
 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΩΝ 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ % 

Πάνω από 200.000 3 1.203.212 11,15 

Από 100.000 έως 200.000 13 1.638.905 15,18 

Από 50.000 έως 100.000 48 3.329.911 30,86 

Από 30.000 έως 50.000 49 1.856.350 17,2 
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

>30.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
113 8.028.378 74,39 

Από 20.000 έως 30.000 48 1.182.827 10,96 

Από 10.000 έως 20.000 86 1.237.685 11,47 

Κάτω από 10.000 85 342.989 3,18 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

<30.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
219 2.763.501 25,61 

ΣΥΝΟΛΟ 332 10.791.879 100 

 

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Με βάση τα προαναφερόμενα εξετάζονται τα παρακάτω 3 σενάρια: 

 
1Ο ΣΕΝΑΡΙΟ 

Επανεκκίνηση της ανακύκλωσης στο σύνολο της χώρας δηλαδή και στους 332 Δήμους.  

Άρα για πληθυσμό 10.791.879 κατοίκων της χώρας και με τα δεδομένα της Ε.Ε.Α.Α. θα έπρεπε να 

έχουν δοθεί 143.891 μπλε κάδοι στους Δήμους (10.791.879 / 75 κάτοικοι = 143.891 κάδοι). 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ  

143.891 κάδοι Χ 186 ευρώ/κάδο = 26.763.726 ευρώ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

332 οχήματα αποκομιδής (όσοι και οι Δήμοι) 

332 οχήματα Χ 150.000 ευρώ/όχημα = 49.800.000 ευρώ  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΑΝΤΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.000.000 ευρώ 

 

Σύνολο (26.763.726 + 49.800.00 + 1.000.000) = 77.563.726 ευρώ 

 
2Ο ΣΕΝΑΡΙΟ (ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ) 

Επανεκκίνηση της ανακύκλωσης στους 113 μεγαλύτερους Δήμους της χώρας (με την παραδοχή 

του πληθυσμού >30.000 κατοίκων). 

Άρα για πληθυσμό 8.028.378 κατοίκων της χώρας και με τα δεδομένα της Ε.Ε.Α.Α. θα έπρεπε να 

έχουν δοθεί 107.045 μπλε κάδοι στους Δήμους (8.028.378 κάτοικοι / 75 κάτοικοι/κάδο = 107.045 

κάδοι). 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ  

107.045 κάδοι Χ 186 ευρώ/κάδο = 19.910.370 ευρώ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

113 οχήματα αποκομιδής (όσοι και οι μεγαλύτεροι πληθυσμιακά Δήμοι της χώρας με την 

παραδοχή του πληθυσμού >30.000 κατοίκων) 

113 οχήματα Χ 150.000 ευρώ/κάδο = 16.950.000 ευρώ  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΑΝΤΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.000.000 ευρώ 

 

Σύνολο (19.910.370 + 16.950.000 + 1.000.000) = 37.860.370 ευρώ  
 

3Ο ΣΕΝΑΡΙΟ  

Επανεκκίνηση της ανακύκλωσης στο σύνολο της χώρας, δηλαδή και στους 332 Δήμους. 

Άρα για πληθυσμό 10.791.879 κατοίκων της χώρας και με τα δεδομένα της Ε.Ε.Α.Α. θα έπρεπε να 

έχουν δοθεί 143.891 μπλε κάδοι στους Δήμους (10.791.879/75 = 143.891 κάδοι) 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ  

143.891 κάδοι Χ 186 ευρώ = 26.763.726 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΑΝΤΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΗΣ 

– ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.000.000 ευρώ 

 

Σύνολο (26.763.726 + 1.000.000) = 27.763.726 ευρώ 

 

Σημειώνεται ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Ε.Ε.Α.Α. έχει ήδη εγκριθεί από 13/05/2020. 

Αυτό που απομένει είναι να ενεργοποιηθεί άμεσα. Η Ε.Ε.Α.Α. δύναται να πραγματοποιήσει ένα 

διαγωνισμό προμήθειας του συνόλου των μπλε κάδων και στη συνέχεια να τους διανείμει στους 

Δήμους, σε συνδυασμό με το απαιτούμενο υλικό υποστήριξης και προβολής. Η ενεργοποίηση του 

Ε.Ο.ΑΝ. σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει επίσης να είναι άμεση. 

Όσον αφορά τον εξοπλισμό (οχήματα αποκομιδής), οι Δήμοι θα καλυφθούν από το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα της Ε.Ε.Α.Α., το οποίο προβλέπει την ανανέωση των ήδη παραχωρημένων στους Δήμους 

αλλά και περαιτέρω ενίσχυση των Δήμων από το πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ. «Αντώνης Τρίτσης», που 

βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Η επανεκκίνηση της ανακύκλωσης και η συστηματική παρακολούθηση του όλου προγράμματος 

μπορεί να δώσει άμεσα αποτελέσματα και να διπλασιάσει τα ποσοστά ανάκτησης. 
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ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
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ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
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Παράρτημα ΙV-B: ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   

Εισαγωγή 

Ο σχεδιασμός της ορθολογικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων 

θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη:  

• Την εφαρμογή του εκάστοτε θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των αποβλήτων. 

• Τις λειτουργικές συνδέσεις με το υφιστάμενο σύστημα υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. 

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

αρχών της αυτάρκειας και της εγγύτητας. 

• Την δυνατότητα χρηματοδότησης των προκρινόμενων έργων υποδομής και των συναφών δράσεων. 

• Την ανάλυση κόστους-οφέλους για την αξιολόγηση και την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του 

προκρινόμενου ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών. 

Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης-Εύλογοι προβληματισμοί για την 
λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του προγραμματισμένου σχεδιασμού των 

υποδομών διαχείρισης αποβλήτων 

Το σύνολο σχεδόν των αναγκαίων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων της χώρας (Μ.Ε.Α, Μ.Ε.ΒΑ., 

Χ.Υ.Τ., Σ.Μ.Α. κ.ο.κ.) προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στο κοινοτικό και εθνικό 

πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α. 2015) καταγράφηκε στα ΠΕ.Σ.Δ.Α. που αναθεωρήθηκαν 

και εγκρίθηκαν το 2016. Η υλοποίηση του εν λόγω σχεδιασμού μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών 

εργαλείων βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς υπάρχουν έργα εκ των οποίων άλλα βρίσκονται σε λειτουργία, 

άλλα κατασκευάζονται, κάποια ωριμάζουν και κάποια άλλα έχουν δημοπρατηθεί για την επιλογή 

αναδόχων κατασκευής τους κ.ο.κ.. 

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

ότι τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης, δηλαδή οι Μ.Ε.Α. θα διαχειρίζονται τα δύο κυρίως ρεύματα 

αποβλήτων, τα οργανικά και τα σύμμεικτα. Για το ρεύμα των ανακυκλώσιμων υλικών προβλέπεται η 

διαχείρισή του μέσω των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). 

Αυτός ο σχεδιασμός δημιουργεί σειρά εύλογων ερωτημάτων και προβληματισμών όπως 

καταγράφονται παρακάτω: 

• Οι Φο.Δ.Σ.Α., οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την επεξεργασία του συνόλου των αστικών στερεών 

αποβλήτων, έχουν την αρμοδιότητα μόνο δύο ρευμάτων και όχι αυτό των ανακυκλώσιμων υλικών 

παρόλο που θα πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη για την διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής 
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που καλούνται να εφαρμόσουν βάσει της Κ.Υ.Α. με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/2019 (ΦΕΚ Β 

1277) περί του «Κανονισμού τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φo.Δ.Σ.Α.)». 

• Τα Κ.Δ.Α.Υ., όπου οδηγούνται τα προς ανακύκλωση υλικά, λειτουργούν από ιδιώτες που είτε 

διαθέτουν ιδιόκτητες υποδομές είτε λειτουργούν ως υπεργολάβοι της Ελληνικής Εταιρείας 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) για τα Κ.Δ.Α.Υ. ιδιοκτησίας της. 

• Η συγκέντρωση των στοιχείων των Κ.Δ.Α.Υ. για το σύνολο των Δήμων από τους Φο.Δ.Σ.Α. δημιουργεί 

με αυτό τον τρόπο περαιτέρω καθυστερήσεις. 

• Το υπόλειμμα που προκύπτει από το Κ.Δ.Α.Υ. μετά την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών και 

που σήμερα οδηγείται με ευθύνη των Δήμων στους Χ.Υ.Τ.Α. ευθύνης λειτουργίας του Φο.Δ.Σ.Α. είναι 

ένα επιπλέον πρόβλημα όπως πρόβλημα θα είναι και η διαχείριση του υπολείμματος για ενεργειακή 

αξιοποίηση αφού θα εμπλέκονται: οι Δήμοι, ο αρμόδιος Φο.Δ.Σ.Α., το οικείο Κ.Δ.Α.Υ. και η 

μελλοντική μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης.   

• Τα ιδιωτικά Κ.Δ.Α.Υ. διαχειρίζονται και στερεά απόβλητα άλλων παραγωγών δημιουργώντας ένα 

μικτό σύστημα επεξεργασίας με δυσκολία διαχωρισμού των δύο κατηγοριών αποβλήτων.  

• Η Ε.Ε.Α.Α., η οποία έχει ως κύρια αρμοδιότητα να παρέχει στους Δήμους τα μέσα για την επίτευξη 

των στόχων (κάδους, οχήματα αποκομιδής, υλικό κ.α.) «αναλώνει» ένα σημαντικό κεφάλαιο των 

εισφορών της στην παρακολούθηση και εξυπηρέτηση των συμβάσεών της με τους ιδιώτες και 

αυξάνει το διαχειριστικό κόστος λειτουργίας της.  

Παράλληλα, την ίδια χρονική στιγμή που η ανακύκλωση συσκευασιών και υλικών, αποτελεί 

βασικό πυλώνα μετάβασης από την «γραμμική» στην «κυκλική» οικονομία και πρωταγωνιστή στους 

στόχους της χώρας για ανάκτηση, τα Κ.Δ.Α.Υ. που έχουν αναλάβει την υποδοχή, διαλογή και προώθηση 

των ανακυκλώσιμων υλικών στην αντίστοιχη αγορά αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα κατά την 

λειτουργία τους. Επιπλέον, επιφυλάξεις και καταγγελίες εγείρονται ιδίως από την πρωτοβάθμια 

αυτοδιοίκηση, που είναι ο βασικός «τροφοδότης» τους.  

Σήμερα, το σύνολο των προς ανακύκλωση υλικών συσκευασίας οδηγείται στα παρακάτω 34 

Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.).  
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Κ.Δ.Α.Υ. - Κρίσιμα σημεία & Προβληματισμός για τη βιωσιμότητα λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Υ. 
ιδιοκτησίας της Ε.Ε.Α.Α. 

Ο Α’ βαθμός αυτοδιοίκησης (Δήμοι) βρίσκεται αντιμέτωπος με τα παρακάτω «κρίσιμα σημεία» 

τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία των υφιστάμενων Κ.Δ.Α.Υ.: 

• Συμπιεσμένα ωράρια λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων που περιορίζουν την «διεύρυνση» 

της αποκομιδής της ανακύκλωσης των Δήμων. Για παράδειγμα, δρομολόγια ανακύκλωσης 

απογευματινές ή βραδινές ώρες δεν μπορούν να γίνουν καθώς τα Κ.Δ.Α.Υ. λειτουργούν ως το 

μεσημέρι. 

• Με την εξίσωση  της αποδοτικότητας κάθε Δήμου, σε ό,τι αφορά την καθαρότητα των υλικών, αφού 

τα Κ.Δ.Α.Υ. «αδυνατούν» να παρέχουν διακριτή πληροφορία πραγματικής ανακύκλωσης ανά Δήμο. 

Η ανακύκλωση ανά Δήμο προκύπτει με βάση τις εισερχόμενες ποσότητες και όχι μετά τη διαλογή. 

• Με τις αδυναμίες στην ευελιξία διαλογής μεγαλύτερων ποσοτήτων και τις συχνές εκτός λειτουργίας 

μονάδες (πυρκαγιές, βλάβες, αναστολή λειτουργίας κ.α.), γεγονός που υποχρεώνει τους Δήμους είτε 

να μεταφέρουν σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις  τα ανακυκλώσιμα υλικά, όταν αυτό είναι εφικτό, 

είτε να αναστέλλουν ακόμα και οι ίδιοι την αποκομιδή της ανακύκλωσης. 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

αριθμός 

Κ.Δ.Α.Υ. 

Ε.Ε.Α.Α.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

αριθμός  

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

Κ.Δ.Α.Υ.  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΘΕΣΗ

αριθμός 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

Κ.Δ.Α.Υ.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΘΕΣΗ

ΣΥΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΔΑΥ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1 Αλεξανδρούπολη

1 Ξάνθη

1
Ιωνία 

Θεσσαλονίκης

1 Κατερίνη

1 Νεοχωρούδα

1 Σέρρες

1 Σίνδος

3
Δυτικής 

Μακεδονίας
1 Κοζάνη 1

4 Θεσσαλίας 1 Καρδίτσα 1 Βόλος 1 Λάρισα 3

5 Ηπείρου 1 Ιωάννινα

6
Στερεάς 

Ελλάδας
1 Λαμία 1 Σχηματάρι 2

7
Δυτικής 

Ελλάδας
1 Πάτρα 1 Αγρίνιο 2

1 1 Κόρινθος

1 Τρίπολη

1 Ασπρόπυργος

1 Κορωπί

10 Κρήτης 1 Ηράκλειο 1 Χανιά 2

1 Θήρα

1 Μύκονος

1 Κως

1 Νάξος

13 Ιόνιων νήσων 1 Κέρκυρα 1 Ζάκυνθος 2

ΣΥΝΟΛΑ 10 18 6 34

6

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1
Ανατολικής 

Μακεδονίας
1 Δράμα 3

2
Κεντρικής 

Μακεδονίας
1 Θέρμη

3

9 Αττικής Ελευσίνα 3

1

12 Νότιου Αιγαίου Ρόδος 5

1

11
Βόρειου 

Αιγαίου

8 Πελοποννήσου Καλαμάτα

1

1 Λέσβος
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• Με το έλλειμμα αξιοπιστίας στην σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των Κ.Δ.Α.Υ., που έχει ως 

αποτέλεσμα την αποθάρρυνση πρώτα των ίδιων των Δήμων να εντείνουν τις προσπάθειες και κατ΄ 

επέκταση και της συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις της ανακύκλωσης (σωστή ανακύκλωση). 

• Με την ανάδειξη «κακών» πρακτικών ανάμεσα στους ίδιους τους κόλπους της Αυτοδιοίκησης που 

ωθεί τους Δήμους σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση απ΄ το να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν την 

ανακύκλωση. 

• Με την περιβαλλοντική υποβάθμιση των χώρων των Κ.Δ.Α.Υ., που πολλές φορές έχουν μετατραπεί 

σε ανεξέλεγκτους σκουπιδότοπους, είτε λόγω μεγάλων ποσοτήτων υπολειμμάτων, είτε λόγω 

αδυναμίας διοχέτευσης στην αγορά ανακυκλώσιμων υλικών (μικρή διαθεσιμότητα αγορών και 

χαμηλές τιμές). 

• Με την κατάτμηση της οργάνωσης διαχείρισης των απορριμμάτων, μερικές φορές ακόμα και σε τρία 

κέντρα επεξεργασίας, λόγω διαφορετικής χωροθέτησης Μ.Ε.ΒΑ., Κ.Δ.Α.Υ. και Μ.Ε.Α./Χ.Υ.Τ.Υ. με 

αποτέλεσμα την μη επίτευξη οικονομιών κλίμακας. 

• Με την μη ενσωμάτωση της έννοιας της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην 

συνταγματική αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, αφού τα Κ.Δ.Α.Υ. αποτελούν 

ιδιωτικές επενδύσεις μέσω της Ε.Ε.Α.Α..  
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Δήμοι: «Αδύναμος κρίκος» στην ορθή ανάπτυξη του ρεύματος των ανακυκλώσιμων 
υλικών 

Οι Δήμοι οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν τα προγράμματα ανακύκλωσης (ανάπτυξη του 

ρεύματος των «μπλε κάδων»), αποτελούν έναν ακόμα «αδύναμο» κρίκο στην «αλυσίδα» των 

δυσλειτουργιών της ανακύκλωσης. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που παρατηρούνται είναι: 

• Ελλιπής κάλυψη με μπλε κάδους 

• Ανυπαρξία χωροθέτησης (ζευγάρι κάδων, μπλε για την ανακύκλωση & πράσινο για τα σύμμεικτα 

απορρίμματα) 

• Πολλές φορές οι μπλε κάδοι χρησιμοποιούνται με υπόδειξη των ίδιων των Δήμων για σύμμεικτα 

απορρίμματα. 

• Αποκομιδή μπλε κάδων με οχήματα αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων και εναπόθεση σε 

Χ.Υ.Τ.Α.. 

• Αδυναμία των Δήμων να αναπτύξουν ένα αξιόπιστο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης. 

• Απροθυμία των Δήμων να εφαρμόσουν τον κανονισμό καθαριότητας ειδικά στους παραγωγούς για 

τη διαχείριση των συσκευασιών. 

Από την άλλη πλευρά, ακόμα κι αν υπάρχει πραγματική βούληση να αναπτυχθούν και να 

εφαρμοστούν σωστά τα προγράμματα της ανακύκλωσης, το σύνολο των προβλημάτων που 

αναφέρθηκαν σχετικά με τα Κ.Δ.Α.Υ. και οι περιορισμένες δυνατότητες να στηρίξουν και να 

ενθαρρύνουν τους Δήμους, αποτελούν πραγματικά τροχοπέδη στην «όλη» προσπάθεια για 

επανεκκίνηση και ενίσχυση του τομέα της ανακύκλωσης. 

Αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α. και Δήμων στον τομέα των Α.Σ.Α. 

Οι Φο.Δ.Σ.Α. βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την διαχείριση των αποβλήτων (άρθ. 

227 του ν. 4555/2018, ΦΕΚ Α 133) είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για:  

• Την υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών 

διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012 (Α'24) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α.. 

• Την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης μείωσης παραγωγής αποβλήτων. 

• Την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και σταθμών 

μεταφόρτωσης, σύμφωνα με το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α., πλην αυτών που υλοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α' 

βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 228 του ίδιου Νόμου.  

• Την υγειονομική ταφή της περίπτωσης ζ' και τη λειτουργία χώρων της περίπτωσης η' του άρθρου 2 

της με αριθ. Η.Π. 29407/3508/2002 Κ.Υ.Α. (Β'1572) για τα αστικά απόβλητα, με δυνατότητα 

αποδοχής και λοιπών στερεών μη επικινδύνων, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων. 

• Τη μηχανική - βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, της παρ. 5 του άρθρου 1 της 

με αριθ. οικ. 56366/4351/2014 Κ.Υ.Α. (Β' 3339). 
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• Την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. α' βαθμού στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και 

τη δημιουργία δράσεων και έργων. 

• Την παρακολούθηση και εξειδίκευση της υλοποίησης των στόχων και των δράσεων του ΠΕ.Σ.Δ.Α.. 

• Την παρακολούθηση της παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης τους 

μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) της κοινής υπουργικής απόφασης 

43942/4026/2016 (Β' 2992). 

• Την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και τον προσδιορισμό της τιμολογιακής πολιτικής 

προς τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, σε ετήσια βάση. 

• Τη συλλογή των στοιχείων που επιβάλλεται σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 2150/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων (ΕΕ 

L 332/9.12.2002) και την αποστολή αυτών σε την αρμόδιες υπηρεσίες. 

• Την προετοιμασία των έργων και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, καθώς και την 

υλοποίηση δράσεων για την επεξεργασία αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους σύμφωνα με το 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. και την υποβολή αιτήσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα για χρηματοδότηση ως τελικός 

δικαιούχος. 

• Την προώθηση δράσεων και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία. 

• Την παροχή στους Ο.Τ.Α. συνδρομής για την εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης 

και την αποκατάσταση των υφιστάμενων Χ.Α.Δ.Α.. 

• Την τήρηση των απολογιστικών στοιχείων παραγωγής αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους από 

τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού και απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας του συνόλου των έργων και 

εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων. 

• Την καταχώρηση σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων» πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται για την 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των ποιοτικών και 

ποσοτικών στόχων των ΠΕ.Σ.Δ.Α..  

• Τη σύνταξη ετήσιας και πενταετούς έκθεσης, στην οποία αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος με τον 

οποίο εφαρμόστηκαν οι στόχοι και τα μέτρα του ΠΕ.Σ.Δ.Α., καθώς και οι λόγοι που ενδεχομένως 

καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α..  

Οι Δήμοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την διαχείριση των αποβλήτων (άρθ. 228 

του ν. 4555/2018, ΦΕΚ Α 133) είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για:  

• Tην εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) της παρ. γ' του 

άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 51373/4684/2015 (Β' 2706) στα διοικητικά όρια του 

οικείου δήμου που αποτελεί τη βάση των συμβάσεων που συνάπτει ο δήμος με Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης και άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. 

• Tην εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης μείωσης παραγωγής αποβλήτων και προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση. 

• Την οργάνωση και την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των αστικών αποβλήτων στα διοικητικά 

όριά τους σύμφωνα με τα οικεία Τ.Σ.Δ.Α. και ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

• Την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής για τέσσερα (4) τουλάχιστον διακριτά ρεύματα 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων υλικών, ήτοι γυαλί, χαρτί, πλαστικά και μέταλλα από αστικά απόβλητα, 



TSOKANIS CHARALAMPOS – CCI No 2019CE16BAT158 – D2 & D3     

Σ ε λ ί δ α  142 | 172 

 

οι ίδιοι ή σε συνεργασία με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

ν. 2939/2001. 

• Την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που προέρχονται ιδίως από χώρους 

εστίασης, νοικοκυριά, μεγάλους παραγωγούς και πράσινα απόβλητα πάρκων και κήπων. 

• Τη συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και των 

προδιαλεγμένων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές ανακύκλωσης, 

ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α.. 

• Την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των Α.Σ.Α. και η αποκατάσταση των υφισταμένων Χ.Α.Δ.Α.. 

• Την ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στα 

διοικητικά τους όρια. 

• Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης μείωσης αποβλήτων και γενικότερα 

μέτρων για την προώθηση της ιεράρχησης εργασιών και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων που 

στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης των Α.Σ.Α. 

• Την προετοιμασία έργων και δράσεων του Τ.Σ.Δ.Α. για την επεξεργασία των Α.Σ.Α., που παράγονται 

στα διοικητικά τους όρια, και την υποβολή τους για χρηματοδότηση από επιχειρησιακά 

προγράμματα είτε ευρωπαϊκά προγράμματα με την ιδιότητα του τελικού δικαιούχου. 

• Την προώθηση δράσεων και η υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία. 

• Την καταχώρηση σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων» πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται για την 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των ποιοτικών και 

ποσοτικών στόχων των ΠΕ.Σ.Δ.Α..  

 

Και μπορεί να προβαίνουν:  

• Στην κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σημείων του άρθρου 21 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α 241) και 

με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α..  

• Στην υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) μέχρι και Β' 

κατηγορίας και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α., 

• Στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) μέχρι και Β' 

κατηγορίας και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α.. 

• Στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Μ.Ε.ΒΑ.) μέχρι και Β' 

κατηγορίας και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α.. 
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Συμπερασματικά 

A. Οι Φο.Δ.Σ.Α. στο πλαίσιο του συνόλου των προγραμματιζόμενων έργων και της διαχείρισης του 

συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων οφείλουν να συνεργάζονται και να συγκεντρώνουν 

στοιχεία από τους παρακάτω φορείς: 

• Τα Κ.Δ.Α.Υ. όπου οι Δήμοι παραδίδουν τα προς ανακύκλωση υλικά και παραλαμβάνουν το 

υπόλειμμα το οποίο παραδίδουν στις εγκαταστάσεις των Φο.Δ.Σ.Α. για υγειονομική ταφή 

(σημερινή πρακτική όπου δεν υπάρχει Μ.Ε.Α.) και για επεξεργασία στις Μ.Ε.Α. που λειτουργούν. 

• Την Ε.Ε.Α.Α. προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για την ανακύκλωση και να διαμορφώσουν την 

τιμολογιακή πολιτική και κατ΄ επέκταση να καταρτίσουν τον προϋπολογισμό σε ετήσια βάση.   

• Τους Δήμους για την παραλαβή του υπολείμματος και την παροχή στοιχείων από την λειτουργία 

των Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Μ.Ε.ΒΑ.) μέχρι και Β΄ κατηγορίας (ημερήσια 

ποσότητα εισερχόμενων αποβλήτων Q < 15 tn/d) σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική 

νομοθεσία για την κατάταξη των συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών.  

• Με τους Δήμους για την παροχή στοιχείων από τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Αποβλήτων 

(Σ.Μ.Α.) μέχρι και Β΄ κατηγορίας (ημερήσια ποσότητα εισερχομένων στερεών μη επικινδύνων 

αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων 20 t/ημ < Q < 100 t/ημ) σύμφωνα με 

την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία για την κατάταξη των συστημάτων περιβαλλοντικών 

υποδομών. 

 

B. Οι Φο.Δ.Σ.Α. ενώ συστάθηκαν για την διαχείριση του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων, δεν 

διαθέτουν στην κυριότητα τους καμία αυτόνομη εγκατάσταση ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών 

για τη βέλτιστη επεξεργασία των υλικών αυτών ενώ στις προγραμματιζόμενες Μ.Ε.Α. δεν 

συμπεριλήφθηκε η διαχείριση του ρεύματος των ανακυκλώσιμων υλικών της εξυπηρετούμενης 

γεωγραφικής περιοχής. Μια καλή πρακτική υιοθετήθηκε κατά τον σχεδιασμό της Μ.Ε.Α. Θήβας όπου 

προβλέφθηκε η δυνατότητα μηχανικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών που 

θα συλλέγονται από προγράμματα διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) των εξυπηρετούμενων Δήμων. Η  

επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας θα γίνεται με επιπλέον ώρες λειτουργίας της 

μονάδας εντός του κτιρίου της Μηχανικής Διαλογής, στην υφιστάμενη γραμμή επεξεργασίας των 

σύμμεικτων απορριμμάτων, αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός. Για τη διαχείριση των υλικών αυτών 

δεν προβλέπεται επιπρόσθετος μηχανολογικός εξοπλισμός, πέραν αυτού που έχει προβλεφθεί για 

την επεξεργασία του ρεύματος των σύμμεικτων Α.Σ.Α. (κόσκινα, μαγνητικοί διαχωριστές, οπτικοί 

διαχωριστές κ.α.) παρά μόνο η κατασκευή ξεχωριστού χώρου υποδοχής των ανακυκλώσιμων υλικών 

στο κτίριο υποδοχής. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ-Επέκταση και ενίσχυση του ρόλου των Φο.Δ.Σ.Α. με σκοπό την ορθολογική 
διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών   

Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας που υιοθετεί η Οδηγία 

2008/98/ΕΚ για να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας και ανάκτησης των αστικών στερεών αποβλήτων, θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός 

και ανακατανομή των ρόλων των εμπλεκόμενων φορέων  (Ε.Ε.Α.Α., Φο.Δ.Σ.Α.) για τη βέλτιστη 

διαχείριση του συνόλου των ρευμάτων των αστικών στερεών αποβλήτων (σύμμεικτα, οργανικά, 

ανακυκλώσιμα), αξιοποιώντας στο μέγιστο τα παρακάτω δεδομένα και τις δυνατότητες των 

λειτουργούντων και προς υλοποίηση Μ.Ε.Α.. 

• Οι Μ.Ε.Α., με αρμόδιους φορείς λειτουργίας τους Φο.Δ.Σ.Α., αποτελούν τις πλέον κατάλληλες 

υποδομές και για τη διαχείριση του ρεύματος των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγουν οι Δήμοι, 

αξιοποιώντας τους ταινιοδρόμους μεταφοράς και διαχωρισμού των αποβλήτων και τον 

υπάρχοντα/σχεδιαζόμενο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται στο 

μέγιστο η παραγωγική δυνατότητα της ίδιας της μονάδας, επεκτείνοντας τη λειτουργία της, 

δημιουργώντας πιο γρήγορα απόσβεση παγίων κεφαλαίων, μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητά 

της και παράγοντας πολλαπλά οφέλη (οικονομικά και περιβαλλοντικά). 

• Στις περιπτώσεις των Μ.Ε.Α. που δεν διαθέτουν επαρκή χώρο υποδοχής, αυτό δύναται να 

υλοποιηθεί με την επέκταση του υπάρχοντος χώρου υποδοχής ή δημιουργία νέου με χαμηλό κόστος 

(π.χ. υπόστεγο). 

• Στις περιοχές όπου η Ε.Ε.Α.Α. διαθέτει ιδιόκτητα Κ.Δ.Α.Υ. αυτά προτείνεται να παραχωρηθούν προς 

χρήση στους Φο.Δ.Σ.Α. και να αναβαθμιστούν σε ποιοτικό (βελτίωση της εφαρμοζόμενης 

τεχνολογίας) και ποσοτικό επίπεδο (αύξηση δυναμικότητας όπου παραστεί ανάγκη). Σε αυτή την 

περίπτωση, οι Φο.Δ.Σ.Α. θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν αν η επεξεργασία των αποβλήτων 

συσκευασιών θα γίνεται από τη Μ.Ε.Α. ή από το Κ.Δ.Α.Υ., ανάλογα με την λειτουργικότητα και την 

εγγύτητα των μονάδων ως προς τους εξυπηρετούμενους Δήμους.  

• Η Ε.Ε.Α.Α. θα πιστοποιεί είτε τις Μ.Ε.Α. είτε τα παραχωρημένα Κ.Δ.Α.Υ. για τα ανακτώμενα υλικά, 

όπως ακριβώς γίνεται σήμερα και με τα Κ.Δ.Α.Υ. που ανήκουν σε ιδιώτες. Παράλληλα, η Ε.Ε.Α.Α. θα 

πρέπει να επικεντρωθεί στην υποστήριξη των Δήμων (παροχή αναγκαίου εξοπλισμού, προώθηση 

της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης κ.α.). 

 

Το σχέδιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των Α.Σ.Α. που θα πρέπει να υλοποιηθεί (κατασκευή 

& λειτουργία) από τους Φο.Δ.Σ.Α. με την πλήρη αξιοποίηση των Μ.Ε.Α. (λειτουργούντων, υπό 

κατασκευή και προς υλοποίηση) και των υφιστάμενων Κ.Δ.Α.Υ. που ανήκουν σήμερα στην Ε.Ε.Α.Α. 

απεικονίζεται παρακάτω υπό την μορφή Πίνακα. Το σχέδιο αυτό αφορά την κατασκευή και λειτουργία 

41 Μ.Ε.Α. και 16 Κ.Δ.Α.Υ. (προς παραχώρηση στους Φο.Δ.Σ.Α.) και φέρεται ως το πλέον κατάλληλο και 

ολοκληρωμένο δίκτυο εγκαταστάσεων επεξεργασίας όλων των ρευμάτων των αστικών στερεών 

αποβλήτων (σύμμεικτα, οργανικά και ανακυκλώσιμα υλικά) με έμφαση στην ενίσχυση του ρεύματος 

της ανακύκλωσης έτσι ώστε η χώρα να καταστεί αυτάρκης τηρώντας τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις 
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που θέτει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (σχετικός χάρτης με τις υποδομές υπό την εποπτεία των 

Φο.Δ.Σ.Α.). 

 

 



TSOKANIS CHARALAMPOS – CCI No 2019CE16BAT158 – D2 & D3     

Σ ε λ ί δ α  146 | 172 

 

           

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

Μ.Ε.Α. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΘΕΣΗ Μ.Ε.Α.

ΣΥΝ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

Μ.Ε.Α. ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΔΑΥ ΠΡΟΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΣΤΟΥΣ 

Φο.Δ.Σ.Α.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΘΕΣΗ Κ.Δ.Α.Υ.

ΣΥΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ 

Κ.Δ.Α.Υ. ΠΡΟΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1 Αλεξανδρούπολη 1 Αλεξανδρούπολη

1 Καβάλα 1 Ξάνθη

1 Βόρειος Έβρος 1 Δράμα

1 Σέρρες

1 Ανατολικού Τομέα

1 Δυτικού Τομέα

3
Δυτικής 

Μακεδονίας
1 Κοζάνη 1 1 Κοζάνη 1

1 Δυτική Θεσσαλία 1 Καρδίτσα

1 Βόλος

1 Λάρισα

5 Ηπείρου 1 Ιωάννινα 1

1 Θήβα

1 Χαλκίδα

1 Λαμία

1 Άμφισσα

1 Ηλεία

1 Ναύπακτος

1 Αγρίνιο

1 Πάτρα - Φλόκα

1 Τρίπολη

1 Μεσσηνία

1 Λακωνία

1 Άνω Λιόσια

1 Γραμματικό

1 Πειραιάς (Σχιστό)

1 Φυλή

1 Χανιά 1 Ηράκλειο

1 Αμάρι 

1 Χερσόνησος

1 Σητεία

1 Ηράκλειο

1 Χίος

1 Λέσβος

1 Σύρος

1 Νάξος

1 Άνδρος

1 Ρόδος

1 Λευκάδα 1 Κέρκυρα

1 Ζάκυνθος

1 Κέρκυρα

1 Κεφαλλονιά

41 16

Ζάκυνθος
2

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χανιά
2

1 1

ΣΥΝΟΛΟ

1 1

1 1

11

5

2

4

2

4 1 1

33

3 1 1

3
Λάρισα1

4

1

1

4

3

4

13 Ιόνιων Νήσων

11
Βόρειου 

Αιγαίου

12 Νότιου Αιγαίου Ρόδος

8 Πελοποννήσου Καλαμάτας

9 Ελευσίνα

10 Κρήτης

Αττικής

6
Στερεάς 

Ελλάδας
Λαμία

7
Δυτικής 

Ελλάδας
Πάτρα

1
Ανατολικής 

Μακεδονίας

2
Κεντρικής 

Μακεδονίας
Θέρμη

4 Θεσσαλίας
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Αναμενόμενα αποτελέσματα στον τομέα της ανακύκλωσης από την εφαρμογή της 
ολιστικής προσέγγισης στην διαχείριση των Α.Σ.Α.  

Η δημιουργία ενός ενιαίου και μοναδικού κέντρου αναφοράς για την επεξεργασία του συνόλου 

των ρευμάτων των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων των εξυπηρετούμενων Δήμων μπορεί 

να επιφέρει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα, 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 την 

διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών (Μ.Ε.Α. & Κ.Δ.Α.Υ.) θα αυξηθεί σημαντικά καθώς θα 

υπάρχουν διαθέσιμες 57 μονάδες. 

• Ο κάθε Φο.Δ.Σ.Α. ανά Περιφέρεια θα έχει την πλήρη «εποπτεία» της ροής των αποβλήτων καθώς θα 

είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό και την παρακολούθηση της ομάδας έργων (Μ.Ε.Α. & 

Κ.Δ.Α.Υ.) που θα του αναλογεί.   

• Αναβάθμιση του ρόλου της Ε.Ε.Α.Α. και ανάδειξή της σε βασικό μοχλό υποστήριξης της 

ανακύκλωσης με επικέντρωση των ενεργειών της προς τους Δήμους (παροχή αναγκαίου 

εξοπλισμού, προώθηση της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, δημιουργία χρήσιμων εργαλείων, 

όπως Οδηγοί ανάπτυξης χωριστών ρευμάτων ανακύκλωσης, κ.α.). 
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Παράρτημα V: ΠΑΡΑΓΩΓΗ COMPOST ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα οργανικά απορρίμματα των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα αποτελούν το 43,40 % 

του συνόλου των απορριμμάτων. Σε απόλυτους αριθμούς ανέρχονται περίπου σε 2.397.803 tn από το 

σύνολο των 5.523.809 tn παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων ετησίως (πηγή: ΕΣΔΑ 2020 – 

2030). 

Αυτή η κατηγορία απορριμμάτων είναι η πλέον σημαντική, λόγω των χαρακτηριστικών τα οποία 

διαθέτουν, όπως η δημιουργία των στραγγισμάτων και η έκλυση του μεθανίου (ως συστατικό του 

βιοαερίου). Τα παράγωγα αυτά υφίστανται διαχείριση στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων 

(Χ.Υ.Τ.Α.), τους οποίους λειτουργούν κυρίως οι Φο.Δ.Σ.Α., μέσω των μονάδων επεξεργασίας 

στραγγισμάτων (μονάδες βιολογικού καθαρισμού) και της καύσης του βιοαερίου σε πυρσό με 

συγκέντρωση μέσω οριζοντίων και καθέτων δικτύων συλλογής. 

Η πλήρης εκτροπή των οργανικών απορριμμάτων από την ταφή θα μετατρέψει τους υπάρχοντες 

Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 

(ΧΥΤΥ), όπου θα εναποτίθεται ένα μικρό και αδρανοποιημένο υπόλειμμα. 

Παράλληλα θα δημιουργήσει compost, ένα προϊόν χρήσιμο για την γεωργία και αποκατάσταση 

υποβαθμισμένων εδαφών. 

Το σύνολο σχεδόν των ήδη λειτουργούντων, υπό κατασκευή και σχεδιαζόμενων έργων 

περιλαμβάνουν στην τεχνολογία τους την παραγωγή compost.  

Ήδη το νέο Εθνικό Σχέδιο θέτει χρονικές περιόδους επίτευξης των  στόχων για την εκτροπή των 

οργανικών απορριμμάτων μέχρι το 2030 και τελικό υπόλειμμα προς ταφή το 10 % του συνόλου των 

απορριμμάτων.  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ COMPOST 

Με βάση τα προαναφερόμενα, τα οργανικά απορρίμματα δεν θα πρέπει να οδηγούνται προς 

υγειονομική ταφή αλλά να συλλέγονται χωριστά στη πηγή (καφέ κάδος) και να οδηγούνται σε Μονάδες 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) & Μονάδες κομποστοποίησης – επεξεργασίας βιοαποβλήτων 

(ΜΕΒΑ), όπου θα παράγεται compost. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) & τα 13 Περιφερειακά Σχέδια 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), καθώς και τα Τοπικά Σχέδια των Δήμων, οι Δήμοι θα πρέπει να 

αναπτύξουν υποχρεωτικά και κατ΄ ελάχιστο τους παρακάτω τρεις κάδους (δηλαδή στο ζεύγος των 

πράσινων & μπλε κάδων, να προστεθεί και ένας καφέ για τα οργανικά απορρίμματα).  
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Μπλε κάδος (ανακύκλωση), οδηγείται σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) για 

περαιτέρω διαχωρισμό των υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί κ.α) και απομάκρυνση των ξένων 

σωμάτων. 

 

Καφέ κάδος (οργανικό), οδηγείται σε Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) ή Μονάδα 

Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ)  για ανάκτηση των οργανικών απορριμμάτων και απομάκρυνση 

των ξένων σωμάτων. 

Το compost που θα παράγεται από το προδιαλεγμένο υλικό (καφέ κάδος) θα είναι ένα 

πιστοποιημένο προϊόν κατάλληλο για γεωργική χρήση. 

 

Πράσινος κάδος (υπόλειμμα), οδηγείται σε ΜΕΑ για ανάκτηση τυχόν οργανικών απορριμμάτων, 

ανακυκλώσιμων υλικών και απομάκρυνση των ξένων σωμάτων. 

Το compost που θα παράγεται από το υπόλειμμα (πράσινος κάδος) θα είναι ένα υλικό τύπου 

compost, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό. (αποκαταστάσεις λατομείων κ.α) 

 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Τα πρώτα βήματα στην παραγωγή compost στη χώρα μας, ήδη γίνονται μέσω των πρώτων ΜΕΑ 

και ΜΕΒΑ που λειτουργούν στην Κοζάνη, στην Ήπειρο, στις Σέρρες, στη Φυλή και Φωκίδα. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία ήδη έχουν αναδειχθεί σημαντικά ζητήματα που χρειάζονται άμεση 

αντιμετώπιση, καθώς και μια σειρά ουσιαστικών παραγόντων για την λειτουργία όλου του συστήματος 

(Διαλογή, συλλογή – μεταφορά, επεξεργασία – παραγωγή, διάθεση προϊόντος). 

Το πιο σημαντικό, που χρειάζεται πρώτα απ΄ όλα επείγουσες θεσμικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα 

πλαισιώνονται και από τα ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι η διάθεση του προϊόντος (compost). 

Στη συνέχεια αναπτύσσεται η πρόταση χρήσης του στη γεωργία, ως εδαφοβελτιωτικό, καθώς και οι 

απαιτούμενες παρεμβάσεις. 

 



TSOKANIS CHARALAMPOS – CCI No 2019CE16BAT158 – D2 & D3     

Σ ε λ ί δ α  151 | 172 

 

Πριν όμως φτάσουμε στο προϊόν, θα πρέπει να επισημάνουμε ορισμένα ζητήματα που αφορούν 

την πρώτη ύλη (οργανικό). Ενδεικτικά: 

➢ Η έλλειψη κουλτούρας Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) στους Δήμους και στους πολίτες (όπως 

αναδείχτηκε και στο κεφάλαιο «Επανεκκίνηση της ανακύκλωσης») κάνει ακόμα μεγαλύτερη την 

προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει η χώρα μας για την επίτευξη των στόχων. 

 

➢ Η υποβάθμιση του ρόλου της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών, η οποία 

εκλαμβάνεται μόνο ως πληροφόρηση στην έναρξη του προγράμματος, και σταδιακά ατονεί τη 

συμμετοχή του συνόλου ή/και υποβαθμίζει την ποιότητα του προς συλλογή οργανικού. 

 

➢ Η θεώρηση, εκ μέρους των Δήμων, της χωριστής συλλογής του οργανικού ως μια υποχρέωση 

που εξαντλείται με την προμήθεια και τοποθέτηση καφέ κάδων, καθώς και με την αγορά 

απορριμματοφόρου για χωριστό δρομολόγιο. Η πραγματικότητα όμως επιβάλλει να ιδωθεί το σύστημα 

των καφέ κάδων, σαν μια μεγάλη πρόκληση:  

 

❖ Πρώτα ως άσκηση επί χάρτου  

 

✓ Με σχεδιασμό της δυναμικότητας και της χωροθέτησης κάδων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 

και τα αναμενόμενα αποτελέσματα κάθε περιοχής. Για παράδειγμα διαφορετική ανταπόκριση 

αναμένεται από περιοχές με έντονη δραστηριότητα εστίασης σε σχέση με μικρά ή απομονωμένα χωριά 

με μικρή παραγωγή απορριμμάτων. 

 

✓ Με μόχλευση του ενδιαφέροντος των πολιτών, των δυνατοτήτων και του τρόπου συμμετοχής 

τους. Για παράδειγμα σε απομονωμένες ή μικρού πληθυσμού περιοχές, πιθανόν να λειτουργήσει πολύ 

καλύτερα η διανομή οικιακών κομποστοποιητών. Με τον τρόπο αυτό, προφανώς δεν αυξάνεται το 

ποσοστό της χωριστής συλλογής οργανικού, πλην όμως μειώνεται το ποσοστό των απορριμμάτων που 

καταλήγει στον πράσινο κάδο. Ωφελούμενοι είναι και οι πολίτες που χρησιμοποιούν το compost για 

δική τους χρήση, αλλά και ο Δήμος που μειώνει τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και τον χρόνο 

αποκομιδής. 

 

✓ Με  ορθολογικό σχεδιασμό δρομολογίων, λαμβάνοντας υπόψη τα δημογραφικά και τα 

κοινωνικο – οικονομικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, καθώς και την ευαισθησία των οργανικών και 

το ευμετάβλητο της σύστασής τους. 

 

❖ Δεύτερον ως προβολή της «επόμενης μέρας» 

 

✓ Με ανασχεδιασμό σταδιακά της χωροθέτησης και της δυναμικότητας των πράσινων κάδων 

καθώς και των δρομολογίων της αποκομιδής τους (όσο θα επιμένουμε στο γέμισμα του καφέ κάδου, 

θα αδειάζει ο πράσινος). 

 

✓ Με έμφαση στη σχολαστική συνέπεια της αποκομιδής και της καθαριότητας των κάδων, στην 

διαρκή παρακολούθηση και στον ανασχεδιασμό – όπου και όταν χρειάζεται – τον δρομολογίων. 

 

✓ Με ενίσχυση δράσεων διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στοχεύοντας στη 

συμμετοχή όλων των πολιτών και στην αύξηση του ποσοστού χωριστής συλλογής οργανικού.  
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Τα παραπάνω ζητήματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στους τοπικούς σχεδιασμούς και να 

ενισχυθούν χρηματοδοτικά και λειτουργικά από την Πολιτεία, μέσω κοινοτικών και εθνικών πόρων. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ COMPOST 

H XΡΗΣΗ ΤΟΥ COMPOST ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Με δεδομένο ότι στην χώρα μας η οργανική ουσία των εδαφών είναι φτωχή (0,8 έως 2,5 %), 

επιβάλλεται η χρήση του compost στη γεωργία, αφενός για τη βελτίωση των εδαφών και αφετέρου για 

τα πολλαπλασιαστικά οφέλη από τη χρήση ως οργανικού λιπάσματος. 

Η χρήση του compost στη γεωργία θα δώσει επίσης οριστική λύση στο παραγόμενο υλικό από τις 

ΜΕΑ και ΜΕΒΑ και στο πρόβλημα που δημιουργεί στους φορείς λειτουργίας τους (Φο.Δ.Σ.Α.), διότι σε 

διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να το οδηγήσουν σε υγειονομική ταφή, με κόστος, συνεχή 

δημιουργία κυττάρων εναπόθεσης και τελικά απαξίωση του ίδιου του συστήματος χωριστής διαλογής 

και επεξεργασίας οργανικού κλάσματος. 

Η λίπανση στη γεωργία σήμερα γίνεται με ανόργανα συμβατικά λιπάσματα. 

Η συνήθης βασική λίπανση για 1 στρέμμα περιλαμβάνει 50 kgr βασικό λίπασμα (11-15-15), 

δηλαδή 11 μονάδες αζώτου, 15 μονάδες φωσφόρου & 15 μονάδες καλίου.  

Έτσι για την βασική λίπανση κτήματος 10 στρεμμάτων απαιτούνται 500 kgr λίπασμα 11-15-15. 

Η διασπορά αυτού του λιπάσματος γίνεται με τον λιπασματοδιανομέα (κοινώς χωνί), το κόστος 

αγοράς του οποίου κινείται από 500 έως 2.500 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος. 

Ο συγκεκριμένος τύπος λιπασματοδιανομέα έχει σχεδιαστεί να διασπείρει τα κοκκώδη ανόργανα 

λιπάσματα. 

Η χρήση του compost στη γεωργία αντί των ανόργανων λιπασμάτων προϋποθέτει μεγαλύτερες 

ποσότητες, αφού υπολείπεται των στοιχείων (αζώτου, φωσφόρου & καλίου) σε αναλογία 1/5. 

Συγκεκριμένα, στο προηγούμενο παράδειγμά μας, για την λίπανση ενός κτήματος 1 στρέμματος 

απαιτούνται 250 kgr compost αντί 50 kgr βασικού λιπάσματος 11-15-15. 

Έτσι για την βασική λίπανση κτήματος 10 στρεμμάτων με compost απαιτούνται 2.500 kgr compost 

αντί 500 kgr λιπάσματος 11-15-15. 

Πίνακας αναλογίας συμβατικού λιπάσματος με compost 
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Η διασπορά του compost, λόγω της υφής του, δεν γίνεται με τον συνήθη εξοπλισμό των αγροτών 

αλλά με ειδικό μηχάνημα διασποράς (ρυμουλκούμενη πλατφόρμα με κυλιόμενο πάτο). 

Το κόστος αγοράς της συγκεκριμένης ρυμουλκούμενης πλατφόρμας κυμαίνεται από 10.000 έως 

20.000 ευρώ. 

 

Με δεδομένη την παραγωγή χιλιάδων τόνων compost σε όλη τη χώρα τα επόμενα χρόνια (ήδη 

παράγονται εκατοντάδες τόνοι), και με δεδομένη την ανάγκη χρήσης του compost στη γεωργία τόσο 

για βελτίωση της σύνθεσης των εδαφών όσο και για την πιστοποίηση της παραγωγής αλλά και της 

μείωσης του κόστους παραγωγής, προτείνεται η ενίσχυση των αγροτών για την προμήθεια των 

μηχανημάτων διασποράς του compost. 

 

Το θέμα της ενίσχυσης των αγροτών για προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού λίπανσης με 

λιπασματοδιανομείς compost τέθηκε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από το Δίκτυο 

των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ. Φο.Δ.Σ.Α.) τον Οκτώβριο του 2019. 

Ο Υπουργός δεσμεύθηκε να συμπεριλάβει στο νέο Ε.Σ.Π.Α. αυτή τη δράση. 

 

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ COMPOST 

 

Για την χρήση του compost στη γεωργία απαιτείται η θεσμοθέτηση προδιαγραφών προϊόντων 

βιολογικής επεξεργασίας του προδιαλεγμένου υλικού, δηλαδή καθορισμός των ποιοτικών  

χαρακτηριστικών των προϊόντων βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ στην 

Ελλάδα. Σχετική είναι η KYA με αριθμ. οικ.56366/4351/2014 «Καθορισμός απαιτήσεων 

(προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας των 

σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα 

με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 

(Α΄/24)». 

Συμπερασματικά η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για χρήση του compost και κυρίως η 

ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού χρήσης του 

compost στην γεωργία είναι βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση του τελικού προϊόντος από την 

επεξεργασία των απορριμμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση αυτό το προϊόν θα καταλήγει σε ταφή. 

Η ανάγκη γίνεται επιτακτική δεδομένου ότι ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία ΜΕΑ και ακολουθούν 

και άλλες με τον ίδιο σχεδιασμό, δηλαδή την παραγωγή compost.    
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

• Λίπανση με συμβατικό λίπασμα με τον λιπασματοδιανομέα (χωνί) 

 

 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ COMPOST 

• Λίπανση με compost με ρυμουλκούμενη πλατφόρμα με κυλιόμενο πάτο 
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Παράρτημα VΙ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η δημοσιότητα των δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων και το πώς επικοινωνούνται αυτές στους 

πολίτες είναι ένα πεδίο σημαντικό και αναγκαίο, που δυστυχώς παραγνωρίζεται και τα τελευταία 

χρόνια βρίσκεται πολλές φορές «εκτός κάδρου» προτεραιοτήτων των αρμόδιων φορέων. 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων και σε επίπεδο έργων, η δημοσιότητα αυτών 

γίνεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και των κανόνων του Ε.Σ.Π.Α., καθώς και της χρηματοδοτικής 

τους επιλεξιμότητας και έχει περιορισμένη διάχυση στην κοινωνία. Παράλληλα η επιλεξιμότητα 

ενεργειών και δαπανών, διαφοροποιείται μεταξύ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Περιφερειών ή από Περιφέρεια σε 

Περιφέρεια, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται και να αγνοείται η σημασία της ενημέρωσης. Ακόμα δε 

περισσότερο, αυτή η «υποχρέωση» να μεταφέρεται στους Δήμους. 

Από την άλλη μεριά, η απαραίτητη συμμετοχή των δημοτών σε δράσεις διαλογής στην πηγή ή / 

και κανόνων αποκομιδής και καθαριότητας, αντιμετωπίζεται από τους Δήμους, αποσπασματικά και 

περιορισμένα. Κατά κανόνα οι Δήμοι υλοποιούν καμπάνιες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

μόνο κατά την έναρξη των προγραμμάτων τους. Επίσης κατά κανόνα και ειδικά για την ανακύκλωση 

συσκευασιών (μπλε κάδος) αξιοποιούν μόνο τα μέσα (σακούλες και έντυπα) του εγκεκριμένου 

συστήματος (ΕΕΑΑ) και δεν επενδύουν πάνω σ΄ αυτά, ώστε να διαμορφώσουν μια στοχευμένη τοπική 

εκστρατεία ενημέρωσης.  

Σε πολλές περιπτώσεις, αξιοποιείται η επετειακότητα κάποιων ημερών (όπως η Ημέρα 

Περιβάλλοντος) με γεγονότα και δράσεις που απλώς επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. 

Είναι εμφανές από την εικόνα της καθαριότητας και της αποκομιδής στην ελληνική επικράτεια, 

πως το μοντέλο που επιχειρήθηκε ως τώρα, δεν κατάφερε να διαμορφώσει συνείδηση περιβαλλοντικά 

ευαίσθητου και υπεύθυνου πολίτη. Αυτό λοιπόν το μοντέλο χρειάζεται να αναθεωρηθεί και να 

επαναδομηθεί κατ΄ αρχήν με μια ειλικρινή οπτική της σημερινής κατάστασης και κατά δεύτερον με μια 

πραγματική διάθεση να αλλάξουμε κουλτούρα. 

 

 
2. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

H ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών είναι αναμφίβολα η σημαντικότερη 

παράμετρος για την επιτυχία κάθε προγράμματος ή δράσης διαχείρισης των απορριμμάτων. Μόνο η 

πολύπλευρη και συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών μπορούν να 

δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την μεγάλη αλλαγή που απαιτείται στην συμπεριφορά όλων μας, 

ώστε να επιτευχθούν οι διαχρονικοί στόχοι που τίθενται σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό ή τοπικό επίπεδο.  

Όποιος δήμος στην Ελλάδα έχει επενδύσει στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των δημοτών 

του, έχει δει σημαντικές αλλαγές στην συμπεριφορά τους σε σχέση με τον βαθμό συμμετοχής τους σε 

οποιαδήποτε δράση (μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή, εφαρμογή 

κανονισμού καθαριότητας, κ.λπ.). Δυστυχώς όμως αυτές οι προσπάθειες είναι λίγες και αρκετές φορές, 
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για διάφορους λόγους, ατονούν. Έτσι, δεν γίνονται ορατά τα θετικά αποτελέσματα της ενημέρωσης και 

εγκαταλείπονται οι προσπάθειες.  

Όμως η ενημέρωση για να πετύχει θέλει χρόνο, και πρέπει να γίνεται σε συστηματική βάση και 

όχι περιστασιακά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να βοηθήσει και η πολιτεία με υλοποίηση γενικών 

δράσεων ενημέρωσης και με ανάδειξη των δήμων, που επιτυγχάνουν καλές πρακτικές. Και για να 

υπάρχει αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή προγραμμάτων / δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων, 

απαιτείται στοχευμένη, συστηματική και προσεκτικά σχεδιασμένη επικοινωνιακή στρατηγική, καθώς 

και προσεκτικά προετοιμασμένα και εύστοχα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών, ώστε να γίνουν συμμέτοχοι. 

  

 
3. ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

 Γενικότερα η στρατηγική για την επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων / δράσεων διαχείρισης 

απορριμμάτων απαιτεί ολόπλευρη και πλήρη προσέγγιση καθώς και βελτίωση όλων των υπηρεσιών.  

Ένας Δήμος που βελτιώνει τις υπηρεσίες του, αφενός παραδειγματίζει και αφετέρου μπορεί να 

είναι πιο απαιτητικός από τον πολίτη /δημότη. 

Για παράδειγμα : 

Πως ένας πολίτης μπορεί να πειστεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης όταν δεν υπάρχει 

μέριμνα για εύκολη πρόσβαση σε κάδους, για αποκατάσταση των φθορών στους κάδους, για τακτική 

και σωστή αποκομιδή; Ή ακόμα περισσότερο όταν δεν γίνεται παράλληλα σωστή αποκομιδή του 

πράσινου κάδου των σύμμεικτων; Ή όταν ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου δεν εφαρμόζεται και 

από τις δυο πλευρές; Ή πως μπορεί ένας Δήμος να απαιτεί από τον πολίτη συμμετοχή και συνέπεια, 

όντας ο ίδιος ασυνεπής; 

Επομένως, απαραίτητοι παράγοντες είναι :  

• Η τήρηση της ιεραρχίας διαχείρισης των απορριμμάτων (μείωση/πρόληψη, 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση – κομποστοποίηση, εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας, 

ασφαλής διάθεση) κάτι που πρέπει να μεταφράζεται σε επεξεργασμένα σχέδια και 

χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες πρακτικές, προγράμματα, δράσεις κ.α. 

• Οι υποδομές που να διευκολύνουν τον πολίτη (πχ κάδοι σε κοντινή προς τον πολίτη απόσταση, 

δυνατότητα να δίνει ο πολίτης τα υλικά του προς επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, κ.λπ.).  

• Η αξιοπιστία στις υπηρεσίες που προσφέρονται (π.χ. κατάλληλη και αποτελεσματική συλλογή 

των ανακυκλώσιμων υλικών, απολογισμοί για τους στόχους που επιτυγχάνονται κ.α.).  

• Τα κίνητρα-αντικίνητρα (Ανάδειξη καλών πρακτικών, ενθάρρυνση, επιβράβευση, κ.λπ.).  

• Η στοχευμένη ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενεργή συμμετοχή για την 

συνολική στρατηγική, τις επιμέρους δράσεις, τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα.  

 

 
4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

Α. Διάκριση μεταξύ ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και διαφήμισης 

Η ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να συμμετάσχουν στην ολοκληρωμένη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων, διαφέρει από την προβολή.  
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Η προβολή ενός προγράμματος π.χ. ανακύκλωσης, λειτουργεί ως διαφήμιση, δηλαδή ενημερώνει 

ότι το πρόγραμμα υλοποιείται και κατά κανόνα έχει απήχηση στους ήδη ευαισθητοποιημένους. Όμως 

η επικοινωνιακή στρατηγική για την επιτυχία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 

πρέπει να έχει διαφορετικές στοχεύσεις και προτεραιότητες, όπως:  

• Διαμόρφωση συνείδησης: Μια καμπάνια ενημέρωσης δεν απευθύνεται τόσο σε όσους είναι 

ήδη πρόθυμοι και πιθανώς συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης, για παράδειγμα, αλλά 

πρέπει να στοχεύει κυρίως σε αυτούς που δεν είναι πρόθυμοι ή δεν έχουν αξιολογήσει ως 

σημαντικό το να ασχοληθούν με τα απόβλητά και να συμμετάσχουν στην ολοκληρωμένη 

διαχείρισή τους. Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι το να πείσει ακόμα και τους πιο αδιάφορους 

πολίτες, τους λιγότερο ευαισθητοποιημένους, αλλά και τους ήδη συμμετέχοντες ότι έχουν λόγο 

να συμμετάσχουν στα προγράμματα μείωσης/πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, 

ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, κ.λ.π. 

• Συμμετοχή στην πράξη: Αν και ελάχιστοι θα δήλωναν ότι δεν θα συμμετείχαν, για παράδειγμα, 

στην ανακύκλωση, πολλές φορές η καθημερινότητα ή μια πιο χαλαρή οργάνωση της ελληνικής 

κοινωνίας, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερη συμμετοχή στην πράξη, χωρίς να υπάρχει 

συγκεκριμένος λόγος. Για παράδειγμα, πολλοί υποστηρίζουν θεωρητικά τη λιγότερη χρήση 

πλαστικού (όπως είδη μιας χρήσης) αλλά πόσο λίγοι το κάνουν πράξη. Άρα η επικοινωνιακή 

στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη παρόμοια κοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά 

αν θέλει να έχει πρακτικό – και όχι μόνο θεωρητικό – αποτέλεσμα.  

• Σωστή συμμετοχή: Να ενημερώσει για τον τρόπο που μπορεί να συμμετάσχει κάποιος σωστά 

και να βοηθήσει την επιτυχία των συγκεκριμένων δράσεων. Πολλοί επιθυμούν να 

συμμετάσχουν π.χ. στην ανακύκλωση συσκευασιών, αλλά δεν ξέρουν ποιες είναι οι 

συσκευασίες που ανακυκλώνονται, πώς πρέπει να τοποθετούνται τα διάφορα υλικά και άλλες 

πρακτικές πληροφορίες, που είναι όμως κρίσιμες για την επιτυχία της ανακύκλωσης και 

γενικότερα της διαλογής στην πηγή.  

 
Β. ΜΕΣΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Στη συνέχεια γίνεται παράθεση όλων των γνωστών, βασικών τρόπων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των δημοτών, που μπορεί τόσο η Πολιτεία, όσο και ένας Δήμος να αξιοποιήσει, και 

για την επιτυχία της ΔσΠ, και στα θέματα της συμμετοχής στην αποτελεσματική λειτουργία π.χ. των 

Πράσινων Σημείων, της κομποστοποίησης, της πρόληψης και της επαναχρησιμοποίησης.  

 

Κλασσικοί τρόποι (μη στοχευμένοι, κυρίως επηρεασμένοι από διαφημιστικές προσεγγίσεις)  

• Διαφημιστικά φυλλάδια, ραδιοφωνικά-τηλεοπτικά σποτ, αφίσες, καταχωρήσεις σε έντυπα  

• Τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και έντυπες διαφημίσεις  

• Διαφημίσεις σε ΜΜΜ (λεωφορεία, ταξί, κ.α.)  

• Γενικού χαρακτήρα άρθρα και δημοσιεύματα  

• Μηνύματα από αναγνωρίσιμα πρόσωπα  

• Δημιουργία ιστοσελίδας στοχευμένης ή μη και ενδεχομένως να εμπεριέχει ειδικούς στόχους 

για ειδικά κοινά.  

• Αποστολή φυλλαδίων, μηνυμάτων, εντύπων με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω e-mail.  

• Γενικές ή στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης μέσω αποστολής μαζικών SMS.  

• Χρήση social media (ηλεκτρονικά μηνύματα, facebook, blog) για εξειδικευμένη ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση, δημιουργία δικτύου εθελοντών, κοινωνική ενεργοποίηση.  
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Εξειδικευμένη ενημέρωση & ευαισθητοποίηση  

• Καμπάνιες μέσω των ΜΜΕ ή face-to-face ή με κατάλληλες εκδηλώσεις και δράσεις που 

απευθύνονται η κάθε μία συγκεκριμένα σε ειδικές κατηγορίες κοινού, χρησιμοποιώντας κάθε 

φορά μηνύματα στοχευμένα σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα (πχ νέοι, γυναίκες, μαθητές 

κ.α.).  

• Συνεργασία με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία, περιβαλλοντικές 

παρουσιάσεις στα σχολεία, συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα (στόχος είναι τόσο η 

ευαισθητοποίηση των μαθητών, όσο και η μέσω αυτών ευαισθητοποίηση/πίεση των γονιών 

τους).  

• Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση Πόρτα – Πόρτα μέσω – στο μέτρο του δυνατού - κατάλληλα 

ενημερωμένων ή εκπαιδευμένων ατόμων  

• Παραγωγή εξειδικευμένου υλικού (βίντεο, σποτ, animation, φυλλάδια, εκδόσεις, περιοδικά)  

 
Γ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Είναι η πιο άμεση και αποτελεσματική – γιατί είναι εξαιρετικά εξατομικευμένη – μέθοδος 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Αν και μοιάζει αρχικά ως χρονοβόρα, απαιτητική και ίσως 

δαπανηρή ως μέθοδος, αντισταθμίζεται με τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, που 

επιτυγχάνεται μέσω της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης:  

• Είναι απολύτως στοχευμένη και επιφέρει άμεσα αποτελέσματα, όπως έχει δείξει η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από αντίστοιχα προγράμματα. Η σχέση «κόστους – 

αποτελέσματος» είναι ιδανική γιατί ο κάθε πολίτης λαμβάνει την ενημέρωση που χρειάζεται 

μια και αυτή μπορεί –εφόσον πραγματοποιείται από τους κατάλληλους ανθρώπους– να 

προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε ατόμου και της αντίστοιχης κοινωνικής ομάδας στην 

οποία ανήκει.  

• Μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στον σχεδιασμό/επανασχεδιασμό καθώς και στην 

βελτίωση των προγραμμάτων/δράσεων, αφού εκτός από την ενημέρωση κι 

ευαισθητοποίηση, μπορεί να προσφέρει σημαντική πληροφορία: α) για το πώς οι πολίτες 

αντιλαμβάνονται την εφαρμογή στην πράξη των προγραμμάτων (π.χ. ανακύκλωσης, 

κομποστοποίησης,  λειτουργίας των Πράσινων Σημείων, β) ποια είναι τα τυχόν εμπόδια ή 

προβλήματα για την επιτυχία τους, γ) ποιες βελτιωτικές/διορθωτικές κινήσεις μπορούν να 

γίνουν και το σημαντικότερο, δ) ποιος είναι ο ρόλος και τι μπορούν να κάνουν οι δημότες.  

• Σε περιοχές, όπου ήδη λειτουργούν προγράμματα π.χ. ανακύκλωσης ή ΔσΠ, μέσω της πόρτα-

πόρτα ενημέρωσης μπορεί να πληροφορείται ο δημότης τα αποτελέσματα της προσπάθειας, 

να επιλύονται τυχόν παρανοήσεις ή λάθος πληροφορίες, να διαμορφώνεται μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς και με ποιο τρόπο συμμετέχουν πράγματι οι δημότες στα 

διάφορα προγράμματα.  

• Μπορεί να συγκεντρώνονται εξειδικευμένες πληροφορίες για τη χάραξη – βελτίωση των 

στρατηγικών και των μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

• Ο δημότης νοιώθει ότι η άποψη του λαμβάνεται υπόψη και βελτιώνεται η σχέση του με τις 

τοπικές αρχές. 
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5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ ΜΜΕ Η ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ; 

 

Συνήθως η διαφήμιση μέσω των ΜΜΕ φτάνει σε πολλούς αποδέκτες, που δεν είναι εύκολο να 

προσεγγίσεις με διαφορετικό τρόπο, αλλά ενδεχόμενα είναι υψηλού κόστους και κυρίως δεν έχει τη 

δυνατότητα να πείσει αυτούς που δεν ενδιαφέρονται, που δεν είναι ήδη ευαισθητοποιημένοι.  

Ακόμα και αν χρησιμοποιούνται τα ΜΜΕ για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση μέσω 

διαφημιστικής καμπάνιας, αυτό πρέπει να γίνεται στοχευμένα. Δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι 

επειδή διαφημίζεται η ανακύκλωση ή η ΔσΠ, όσοι βλέπουν το μήνυμα είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν. 

Το κοινό δεν είναι ενιαίο, και δεν αντιλαμβάνεται ένα θέμα με τον ίδιο τρόπο. Όταν γίνεται μια 

διαφήμιση για την προώθηση ενός προϊόντος, επιδιώκεται η προσέλκυση του αγοραστικού κοινού σε 

ένα επίπεδο-στόχο που έχει τεθεί. Π.χ. το 5-20% του αγοραστικού κοινού. ‘Έτσι στην πραγματικότητα η 

διαφήμιση ενός προϊόντος δεν μπορεί να επιδιώκει ότι το 100% των καταναλωτών θα επιλέξουν το 

συγκεκριμένο προϊόν. Στην περίπτωση της μείωσης, ανακύκλωσης ή κομποστοποίησης των 

αποβλήτων, όμως, ο στόχος θα πρέπει να είναι η συμμετοχή του συνόλου ή πολύ υψηλού ποσοστού 

των πολιτών. Για να πετύχουμε, όμως, κάτι τέτοιο πρέπει να λάβουμε υπόψη κοινωνικά, ψυχολογικά 

και ατομικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις συνήθειες και συμπεριφορές.  

Για παράδειγμα, ορισμένοι πολίτες θα συμμετάσχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης και ΔσΠ, 

λόγω της περιβαλλοντικής συνείδησης που έχουν διαμορφώσει. Αυτό όμως δεν ισχύει για το σύνολο 

των δημοτών. Μια άλλη κοινωνική ομάδα θα μπορούσε να συμμετάσχει, όχι για εαυτούς 

περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά πιθανόν γιατί θα παρακινούνταν μέσω έμμεσων ή συλλογικών 

προσπαθειών (από παιδιά – μαθητές σχολείων, συλλόγους, κ.λπ.).  

Υπάρχει όμως και μια άλλη ομάδα δημοτών, που πιθανώς δεν συμμετέχει, είτε γιατί θεωρεί ότι η 

ανακύκλωση και η ΔσΠ δεν βοηθάει σε τίποτα, είτε γιατί π.χ. αμφιβάλλει ότι τα υλικά που συλλέγονται 

πηγαίνουν πράγματι στην ανακύκλωση, είτε γιατί πιστεύει ότι η ανακύκλωση εξυπηρετεί κάποια 

συμφέροντα, είτε….  

Επομένως, η επικοινωνιακή στρατηγική πρέπει να αντιμετωπίζει όλα τα θέματα αυτά μέσα από 

την δυνατότητα να δίνει πειστικές απαντήσεις, να προσεγγίζει με εξειδικευμένο τρόπο τις διαφορετικές 

κοινωνικές ομάδες και να «προσφέρει λόγους» στην καθεμία να συμμετέχει. Τελικά, στόχος είναι να 

συμμετέχει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων των σύνολο των κοινωνικών 

ομάδων, το σύνολο δηλαδή της κοινωνίας και όχι απλώς το ευαισθητοποιημένο ποσοστό των πολιτών.  

Το βασικό συμπέρασμα από την διερεύνηση των θεμάτων της ενημέρωσης είναι ότι αυτή θα 

πρέπει να συμπεριληφθεί στην κεντρική πολιτική για διαρκείς δράσεις του Δήμου και με τη στήριξη της 

Πολιτείας, διότι αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας της ΔσΠ των απορριμμάτων.  

 

 
6. ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

  

Η ενημέρωση, μπορεί να κοστίσει ελάχιστα, εάν κάθε Δήμος αξιοποιήσει το ενδογενές δυναμικό 

του (δράσεις – γεγονότα που διοργανώνει, τοπικές ομάδες – συλλόγους – εθελοντές, σχολεία – 

εκπαιδευτικούς – μαθητές, εικαστικά εργαστήρια, ΚΔΑΠ, κ.α.) έτσι ώστε να αξιοποιήσει στο μέγιστο τη 

συμμετοχή των δημοτών και να αναδείξει τις δυνατότητές τους και την παρουσία τους.  

Κατά βάση, όπως στις ίδιες τις δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων επιδιώκεται 

η μέγιστη δυνατή συμμετοχή, αντίστοιχα στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση επιδιώκεται να 

αναδειχθεί η ίδια η αξία της συμμετοχής «εν τη γενέσει». 
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Κάθε Δήμος – ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του και τις δυνατότητές του – μπορεί να προωθήσει, 

να σχεδιάσει και να υλοποιήσει και πολλές ιδέες. Παράλληλα η παρακίνηση των Δήμων να κάνουν 

πρωτότυπες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, δράσεις ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης 

λειτουργεί υπέρ της διάχυσης των αποτελεσμάτων και της επαύξησης των καλών πρακτικών, τόσο μέσα 

στον ίδιο τον Ο.Τ.Α., αλλά και έξω απ΄ τα όριά του. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΙΔΕΩΝ ΕΙΝΑΙ : 

➢ Ο συνδυασμός πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων με μηνύματα και πρακτικές 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Σε τέτοιου είδους μαζικά γεγονότα όπου καταναλώνεται 

μεγάλη ποσότητα φιαλών νερού, καφέδων, αναψυκτικών κ.α. μπορεί να παροτρύνεται η 

συμμετοχή στην ανακύκλωση, μέσα από διάφορους τρόπους και συμμετοχικές πρακτικές. 

 

➢ Ένας σχολικός διαγωνισμός ζωγραφικής βασισμένος πάνω σε θέμα που θέλει – χρειάζεται να 

επικοινωνήσει ο Δήμος με τους Δημότες. Για παράδειγμα η επικείμενη έναρξη διαλογής στην 

πηγή βιοαποικοδομήσιμων (καφέ κάδος) χρειάζεται μια καμπάνια προσανατολισμένη στην 

ενημέρωση των δημοτών. Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο ή / και αφισάκι του Δήμου θα μπορούσε 

ως προς το εικαστικό του μέρος να περιέχει τις καλύτερες ζωγραφιές των μαθητών.  

 

➢ Καμπάνια για τη μείωση των ποσοτήτων των απορριμμάτων με τίτλο «Τίποτα δεν πάει χαμένο»: 

Αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση «άχρηστων υλικών», που μπορούν να γίνουν και 

διακοσμητικά και χρήσιμα. 

 

➢ Χρωματισμός κοινόχρηστων χώρων από τσιμέντο (σκαλοπάτια, τοιχία αντιστήριξης) και 

αναγραφή μηνυμάτων για το περιβάλλον.  

 

 
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ : 

➢ Να ενδυναμωθεί το μήνυμα πως η καλή ποιότητα του περιβάλλοντος αφορά την καλύτερη ζωή 

όλων μας. 

 

➢ Να επικοινωνηθεί πως η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων δεν είναι απλά μια 

καταγεγραμμένη αρμοδιότητα των Δήμων, αλλά είναι μια διαδικασία που χρειάζεται τον πολίτη 

κοινωνό και συμμέτοχο.  

 

➢ Να καθιερωθεί ως θεμελιώδης ο ρόλος του Δήμου σε δράσεις που δημιουργούν υπεύθυνους 

και ενημερωμένους πολίτες και οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στο να είναι η πόλη 

καθαρή και το πώς διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια δείγμα πολιτισμένης και περιβαλλοντικά 

ορθής συμπεριφοράς. 

 

➢ Να εισαχθεί οριζόντια η περιβαλλοντική διάσταση στην πολύπλευρη δραστηριότητα του Δήμου, 

αναδεικνύοντας πως είναι ανοιχτός σε συνεργασίες και πως η μέριμνά του για το περιβάλλον 

είναι μια συνειδητή πολιτική που βελτιώνει τη ζωή της τοπικής κοινωνίας. 
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ΈΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ: 

 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

• Θα πρέπει να δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως: α) που βρίσκονται οι κάδοι 

(καμπάνες για γυαλί, για τις συσκευασίες, το χαρτί), β) για το ποια υλικά και με πιο τρόπο 

τοποθετούνται στους μπλε κάδους, γ) που και πως γίνεται η διαλογή των υλικών στα ΚΔΑΥ, δ) 

ποια τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για το δήμο και τους δημότες.  

• Ενδείκνυται:  

α) η περιβαλλοντική ενημέρωση σε σχολεία (μπορούν να οργανώνονται διαγωνισμοί 

ανακύκλωσης και επιβράβευσης σε σχολεία),  

β) η Πόρτα – Πόρτα ενημέρωση  

γ) πολλές από τις άλλες δράσεις ενημέρωσης.  

 

 
H ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

• Θα πρέπει να δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως:  

δ) Πως γίνεται η οικιακή κομποστοποίηση,  

ε) τι μπορεί και τι όχι να κομποστοποιηθεί στους κάδους,  

στ) ποια προβλήματα παρουσιάζονται και πως λύνονται,  

ζ) που θα αξιοποιήσουν το παραγόμενο κομπόστ,  

η) πως θα βρουν βοήθεια όταν χρειάζονται,  

θ) τι προβλέπεται στο πρόγραμμα του δήμου τους,  

ι) ποια τα οφέλη για τα νοικοκυριά, το περιβάλλον, τον Δήμο.   

 

• Ενδείκνυται:  

α) η περιβαλλοντική ενημέρωση σε σχολεία,  

β) η Πόρτα – Πόρτα ενημέρωση,  

γ) οι ανοικτές ενημερωτικές εκδηλώσεις,  

δ) ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, 

ε) πολλές από τις άλλες δράσεις ενημέρωσης.  

 
Η ΔΣΠ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥΣ  

• Θα πρέπει να δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως:  

α) Γιατί να κάνουν οι δημότες ΔσΠ των οργανικών,  

β) πώς να τοποθετούν τα υλικά στους καφέ κάδους,  

γ) που βρίσκονται οι κάδοι,  

δ) που και πως γίνεται η επεξεργασία των οργανικών υλικών,  

ε) ποια τα οφέλη για τα νοικοκυριά και για τον δήμο,  

στ) ποια τα περιβαλλοντικά οφέλη για όλους κ.α.  
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• Ενδείκνυται:  

α) η Πόρτα – Πόρτα ενημέρωση,  

β) η περιβαλλοντική ενημέρωση σε σχολεία, 

γ) πολλές από τις άλλες δράσεις ενημέρωσης.  

 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

• Θα πρέπει να δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως:  

α) γιατί να πηγαίνουν ογκώδη υλικά και προϊόντα οι δημότες στα Πράσινα Σημεία (ΠΣ),  

β) ποια προϊόντα και υλικά δέχονται τα ΠΣ της περιοχής τους,  

γ) το ωράριο λειτουργίας των ΠΣ,  

δ) το που βρίσκονται τα ΠΣ,  

ε) το εάν χρεώνουν κάποια υλικά τα ΠΣ,  

στ) ποια είναι η περαιτέρω επεξεργασία των προϊόντων και των υλικών,  

ζ) ποια τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τα νοικοκυριά και για τον δήμο, 

κ.α.  

 

• Ενδείκνυται:  

α) η Πόρτα – Πόρτα ενημέρωση,  

β) η περιβαλλοντική ενημέρωση σε σχολεία  

γ) πολλές από τις άλλες δράσεις ενημέρωσης.  

 

 

ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ  

• Θα πρέπει να δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως:  

α) Πως μπορούν να παραδίδουν τα κλαδέματά τους στο δήμο τους,  

β) πόσο χρήσιμο είναι το κομπόστ που παράγεται από κλαδέματα,  

γ) τι εναλλακτικές επιλογές παρέχει ο δήμος τους για την διαχείριση των κλαδεμάτων 

τους,  

δ) πως μπορούν οι δημότες να κάνουν κομπόστ από τα κλαδέματά τους στο σπίτι τους,  

ε) ποια τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τα νοικοκυριά και για τον δήμο από 

την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των κλαδεμάτων, κ.α.  

 

• Ενδείκνυται:  

α) η Πόρτα – Πόρτα ενημέρωση σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους,  

β) η περιβαλλοντική ενημέρωση σε σχολεία  

γ) πολλές από τις άλλες δράσεις ενημέρωσης.  
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Από την προηγούμενη παρουσίαση είναι φανερό ότι θα πρέπει να αναληφθούν συνδυασμένες 

δράσεις από την Πολιτεία και από τους  Δήμους. Επισημαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις, οι 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. υποστηρίζουν δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, είτε με χρηματοδότηση, είτε με 

παραγωγή υλικού, είτε με ενημέρωση σε σχολεία, είτε με συνδιοργάνωση γεγονότων, είτε με 

εξειδικευμένη υποστήριξη.  

Συγκεκριμένα προτείνονται : 

 

ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ: 

• Διαφημιστική καταχώριση: Παραγωγή έντυπης και ηλεκτρονικής διαφημιστικής 

καταχώρισης, με κατάλληλο πληροφοριακό υλικό, για έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.  

 

• Ραδιοφωνικό & τηλεοπτικό σποτ: Παραγωγή ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ και 

προώθηση σε ΜΜΕ.   

 

Οι διαφημίσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλα τα ενημερωτικά μέσα της χώρας και να 

υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Επίσης η Πολιτεία θα πρέπει να προβλέψει οριζόντια πως το Κεντρικό και τα Περιφερειακά 

Προγράμματα θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν για κάθε έργο και προμήθεια, επιλέξιμες 

δαπάνες για ολοκληρωμένες και στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.  

 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ: 

• Δημοτική Ομάδα Επικοινωνίας:  

Σε κάθε Δήμο θα μπορούσε να δημιουργηθεί μία Ομάδα Επικοινωνίας, που θα αποτελείται από 

στελέχη του Δήμου (αιρετούς , υπηρεσιακούς) και εθελοντικά από εκπροσώπους κοινωνικών ή 

επαγγελματικών φορέων καθώς και συλλόγων της περιοχής. Η Ομάδα θα αναλαμβάνει να 

συντονίζει όλες τις επικοινωνιακές δράσεις και ενδεχομένως και να υλοποιεί κάποιες από αυτές. 

Επίσης, η Ομάδα θα επικοινωνεί με τοπικούς φορείς, δημότες κ.α. και θα καταγράφει προτάσεις 

και ιδέες προς υλοποίηση. Τέλος, η Ομάδα αυτή θα μπορούσε να συντονίζει και αξιοποιεί τυχόν 

εθελοντική δουλειά από δημότες για την υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης.  
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• Ιστοσελίδα:  

Η δημιουργία ειδικού link στην ιστοσελίδα κάθε Δήμου με πληροφορίες για όλα τα θέματα της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, στα οποία ο κάθε Δήμος θα αναλάβει στο επόμενο 

διάστημα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στα πλαίσια της εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α.. Η ιστοσελίδα 

θα πρέπει να ενημερώνεται συστηματικά για κάθε αλλαγή στο σύστημα διαχείρισης και για την 

προβολή όλων των επικοινωνιακών δράσεων και πρωτοβουλιών του κάθε δήμου. Η ιστοσελίδα 

θα έχει όλο το απαιτούμενο πληροφοριακό υλικό, που κρίνει ο Δήμος ότι χρειάζεται, και θα 

πρέπει να μπορούν οι επισκέπτες να «κατεβάζουν» αυτό το υλικό (φυλλάδια, ειδήσεις, 

φωτογραφίες, βίντεο, σποτάκια κ.α.). Ενδεχομένως η ιστοσελίδα να διαθέτει και 

ερωτηματολόγια αξιολόγησης από τους δημότες, παιχνίδια και τεστ γνώσεων για τους μαθητές 

και ότι άλλο κριθεί χρήσιμο. Η ιστοσελίδα μπορεί να αναπτύσσεται σιγά – σιγά ανάλογα τους 

διαθέσιμους πόρους και προσωπικό του κάθε Δήμου. 

 

• Παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:  

Η ιστοσελίδα θα μπορούσε να διασυνδεθεί και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

ανάλογα την διαθεσιμότητα σε προσωπικό ή σε εθελοντές να παρεμβαίνει συστηματικά στα 

social media με πολλούς τρόπους. Η ατομική προώθηση στα social media επιτείνει την 

ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και την προβολή. 

 

• Φυλλάδιο ή Φυλλάδια:  

Κάθε Δήμος μπορεί να εκδώσει φυλλάδιο ή φυλλάδια (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) με 

όλες αναλυτικά τις σχετικές πληροφορίες για την δράση που θέλει να προωθήσει, σε αριθμό 

αντιτύπων ανάλογα με την χρήση. Το φυλλάδιο θα πρέπει να είναι έγχρωμο, με φωτογραφικό 

ή γραφιστικό υλικό και, κατά προτίμηση, τυπωμένο σε ανακυκλωμένο και χωρίς χλώριο χαρτί.  

 

• Δημιουργία εθελοντικής βάσης δεδομένων:  

Ο κάθε Δήμος μπορεί να δημιουργήσει (ή να επεκτείνει) μία εθελοντική βάση δεδομένων των 

δημοτών του, που με την έγκριση των δημοτών να περιλαμβάνει από κάθε νοικοκυριό α) τα e-

mails, β) τα κινητά τηλέφωνα, γ) διευθύνσεις και ότι άλλο κριθεί χρήσιμο, ώστε να μπορεί ο 

δήμος να επικοινωνεί άμεσα και αποτελεσματικά για κάθε πρωτοβουλία, εκδήλωση ή 

αποστολή υλικού χρειάζεται κάθε φορά. Για παράδειγμα για μία εκδήλωση που γίνεται σε λίγες 

ημέρες στο δήμο, θα μπορούσαν να ειδοποιηθούν με SMS όλοι οι δημότες της βάσης 

δεδομένων, που έχουν κινητό, άμεσα και χωρίς κόστος για το δήμο. 

 

• Ηλεκτρονική αποστολή φυλλαδίων:  

Όλα τα φυλλάδια θα είναι και σε ηλεκτρονική μορφή και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά (με e-

mail) συστηματικά σε όσο το δυνατόν περισσότερους αποδέκτες – δημότες της ευρύτερης 

περιοχής. Σε κάθε αποστολή φυλλαδίων θα καλείται ο αποδέκτης να στέλνει με την σειρά του 

τα φυλλάδια σε άλλους γνωστούς του αποδέκτες, ώστε τα φυλλάδια να έχουν πολλαπλάσια 

αναγνωσιμότητα και αποτελεσματικότητα. Τα φυλλάδια στην ηλεκτρονική τους μορφή θα 

πρέπει να επικαιροποιούνται με κάθε σημαντική αλλαγή, που θα γίνεται στις πρωτοβουλίες του 

δήμου και θα αποστέλλονται πάλι σε όλους τους αποδέκτες. Όλα τα φυλλάδια θα πρέπει να 

μπορούν να τα «κατεβάσουν» οι δημότες και από την ιστοσελίδα του δήμου.  
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• Διαφημιστική καταχώριση:  

Παραγωγή έντυπης και ηλεκτρονικής διαφημιστικής καταχώρισης, με κατάλληλο 

πληροφοριακό υλικό, για έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.  

Ραδιοφωνικό & τηλεοπτικό σποτ: Παραγωγή ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ και 

προώθηση σε ΜΜΕ.   

 

• Δημοτική τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης:  

Λειτουργία στον κάθε Δήμο μιας τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης για όλα τα σχετικά θέματα, 

που θα είναι διαθέσιμη σε συγκεκριμένο ωράριο και θα μπορεί να ενημερώνει σε βάθος για 

όλες τις πρωτοβουλίες του δήμου και να απαντά σε τυχόν σχετικά προβλήματα των δημοτών. 

  

• Άλλες πρωτοβουλίες:  

α) πραγματοποίηση σε περιοδική βάση συνεντεύξεων τύπου του δήμου, όπου θα 

παρουσιάζονται οι δράσεις,  

β) πραγματοποίηση ανοικτών θεματικών εκδηλώσεων,  

γ) πραγματοποίηση στοχευμένων ομιλιών και συζητήσεων με τοπικούς φορείς ή άλλο ειδικό 

κοινό,  

δ) συμμετοχή και προβολή σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές,  

ε) κάλεσμα για εθελοντική προσφορά εργασίας από δημότες στην υλοποίηση των 

επικοινωνιακών δράσεων,  

στ) οργάνωση επισκέψεων σε Χ.Υ.Τ.Α., ΜΕΑ κ.λ.π. της ευρύτερης περιοχής κ.α.  

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΝΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ.  

• Συστηματική ενημέρωση και δράσεις σε σχολεία:  

Υλοποίηση συστηματικών δράσεων ενημέρωσης σε όλα τα σχολεία, για όλες τις πρωτοβουλίες 

του Δήμου. Επιπρόσθετα θα μπορούσε η ενημέρωση στα σχολεία να επεκταθεί και σε 

διεξαγωγή διαγωνισμών, υποστήριξη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

 

• Στοχευμένη Πόρτα – Πόρτα ενημέρωση  

Στοχευμένη Πόρτα – Πόρτα ενημέρωση σε όλες τις κατοικίες των δημοτών και σε όλες τις 

επιχειρήσεις του Δήμου. Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα μπορεί να 

μοιράζεται φυλλάδιο και να απαντάται συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, η επεξεργασία του 

οποίου θα δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τις διαθέσεις και την συμπεριφορά των δημοτών 

στις πρωτοβουλίες του Δήμου. Συνήθως από ενημερώσεις Πόρτα – Πόρτα μπορεί να 

ενημερωθεί πολύ καλά περισσότερο από το 80% του πληθυσμού. Η ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα 

θα μπορούσε να κλείσει ένα πρώτο κύκλο και αυτός ο κύκλος να επαναλαμβάνεται κατά 

περιόδους. 
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Παράρτημα VΙΙ: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  

Α. Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

1. Άρθρο 106 (πρώην άρθρο 86 της ΣΕΚ) 

«1. Τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν μέτρα αντίθετα προς τους κανόνες των Συνθηκών, ιδίως 

προς εκείνους των άρθρων 18 και 101 μέχρι και 109, ως προς τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 

στις οποίες χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα. 

2. Οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού 

συμφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δημοσιονομικού μονοπωλίου υπόκεινται στους κανόνες των 

Συνθηκών ιδίως στους κανόνες ανταγωνισμού, κατά το μέτρο που η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν 

εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί. Η 

ανάπτυξη των συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθμό ο οποίος θα αντέκειτο προς το 

συμφέρον της Ένωσης. 

3. Η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και απευθύνει, εφόσον είναι 

ανάγκη, κατάλληλες οδηγίες ή αποφάσεις προς τα κράτη μέλη.» 

 

2. Άρθρο 107 (πρώην άρθρο 87 της ΣΕΚ) 

«1. Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που 

νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων 

επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το 

μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως. 

2. Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά: 

α) οι ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρος προς μεμονωμένους καταναλωτές, υπό τον όρο ότι χορηγούνται 

χωρίς διάκριση προελεύσεως των προϊόντων· 

β) οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα· 

γ) οι ενισχύσεις προς την οικονομία ορισμένων περιοχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, 

οι οποίες θίγονται από τη διαίρεση της Γερμανίας, κατά το μέτρο που είναι αναγκαίες για την αντιστάθμιση 

των οικονομικών μειονεκτημάτων που προκαλούνται από τη διαίρεση αυτή. Μετά την παρέλευση 

πενταετίας από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 

Επιτροπής, δύναται να εκδώσει απόφαση για την κατάργηση του παρόντος σημείου. 

3. Δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά: 

α) οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής αναπτύξεως περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο 

είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση, καθώς και των περιοχών που 

αναφέρονται στο άρθρο 349, λαμβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική, οικονομική και κοινωνική τους 

κατάσταση· 

 

β) οι ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή για την άρση 

σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους· 
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γ) οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών 

περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό 

συμφέρον· 

δ) οι ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους συναλλαγών και ανταγωνισμού στην Ένωση σε βαθμό αντίθετο με το 

κοινό συμφέρον· 

ε) άλλες κατηγορίες ενισχύσεων που καθορίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει προτάσεις της 

Επιτροπής.» 

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Άρθρο 102 παρ.1 του Συντάγματος 

«Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 

δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη 

διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, 

καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους» 

 

2. Άρθρο 75 του ν. 3463/2006  

«Ι. Οι δημοτικές και οι Κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με 

τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή 

βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

Οι Αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:…. 

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:…………. 

4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και 

Διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και Διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης 

και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των 

κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, 

σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.» 

 

3. Άρθρο 225 του ν. 4555/2018  

«1. Οι δήμοι των περιφερειών της ηπειρωτικής χώρας, πλην της περιφέρειας Αττικής, συνιστούν Φορείς 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με τη μορφή 

συνδέσμου είτε ως επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας του άρθρου 236 του παρόντος, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και με το άρθρο 245. 

2. Οι ΦΟ.Δ.Σ.Α., ανεξαρτήτως νομικής μορφής, έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και 

λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος….»  
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4. Άρθρο 227 του ν. 4555/2018  

«1. Οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για: 

Την υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης 

σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012 (Α` 24) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α.. 

Ειδικότερα είναι αρμόδιοι για: 

α. Την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης - μείωσης παραγωγής αποβλήτων. 

β. Την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και σταθμών 

μεταφόρτωσης, σύμφωνα με το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α., πλην αυτών που υλοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α` 

βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 228 του παρόντος. Είναι δυνατόν να μην γίνονται αποδεκτά απόβλητα, 

εξαιρουμένων των αστικών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους 

δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών. 

γ. Την υγειονομική ταφή της περίπτωσης ζ` και τη λειτουργία χώρων της περίπτωσης η` του άρθρου 2 της 

Η.Π29407/3508/2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και 

Πρόνοιας (Β` 1572) για τα αστικά απόβλητα, με δυνατότητα αποδοχής και λοιπών στερεών μη επικινδύνων, 

καθώς και επικινδύνων αποβλήτων. 

δ. Τη μηχανική - βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, της παρ.5 του άρθρου 1 της 

οικ. 56366/4351/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β` 3339).» 

 

5. Άρθρο 237 του ν. 4555/2018 

«1. Η τιμολογιακή πολιτική των ΦΟ.Δ.Σ.Α., καθορίζεται στη βάση της επίτευξης των στόχων της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ και της κυκλικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές και 

πληθυσμιακές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες των Ο.Τ.Α.. Η τιμολογιακή πολιτική 

προσδιορίζεται από: 

α) την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2939/2001, 

β) την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας, 

γ) τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της 

ανακύκλωσης – ανάκτησής τους και 

δ) την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. 

2. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης, σε επίπεδο διαχειριστικής ενότητας, καθορίζεται με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. και βάσει αυτού προσδιορίζεται σε ετήσια βάση το κόστος των 

υπηρεσιών που παρέχονται σε ευρώ/τόνο. Επιχορηγήσεις, έσοδα από συμμετοχή σε προγράμματα και 

ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του ν. 2939/2001 (Α` 179) συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό του 

ετήσιου κόστους διαχείρισης. Το κόστος διαχείρισης επαναπροσδιορίζεται με τη χρήση απολογιστικών 

στοιχείων και οι αποκλίσεις συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης του 

επόμενου, από τον απολογισμό, έτους.» 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από το ανωτέρω πλέγμα διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας, προκύπτουν τα εξής: 

 

1. Οι Φο.Δ.Σ.Α. έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα της επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων. 

2. Η επεξεργασία αυτή δεν πλήττει τον ανταγωνισμό, αφού ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας δεν έχει 

δικαίωμα επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων. Κατά συνέπεια, από την με οποιοδήποτε 

τρόπο επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων, οι Φο.Δ.Σ.Α. δεν αποκτούν οικονομικό 

πλεονέκτημα έναντι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, αφού αυτός δεν δύναται να δραστηριοποιηθεί 

στον τομέα της επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων. Επομένως, δεν νοθεύεται ο 

ανταγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ. 

3. Η επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων από τους Φο.Δ.Σ.Α. δεν μπορεί να ασκείται 

κερδοσκοπικά, αφού ρητά απαγορεύεται η κερδοσκοπική λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α., το δε πλεόνασμα 

που προκύπτει στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης υπολογίζεται για την ανάλογη μείωση της εισφοράς 

των Δήμων – μελών των Φο.Δ.Σ.Α. κατά την επόμενη χρήση. Με τον τρόπο αυτό, η ενεργειακή 

αξιοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων συμβάλλει στη μείωση των ανταποδοτικών τελών 

καθαριότητας που καταβάλλουν οι δημότες στους Δήμους, αφού μέρος του κόστους διαχείρισης των 

αποβλήτων καλύπτεται από το έσοδο που παράγει η ενεργειακή αξιοποίηση. 

4. Δεδομένου ότι η ανάκτηση ενέργειας από τη χρήση των αστικών στερεών αποβλήτων τίθεται στο άρθρο 

4 περ. δ’  της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2018/851 και 

ισχύει, ως τέταρτη προτεραιότητα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόληψης, προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτροπή τους από την ταφή,  

και επομένως συνιστά υποχρέωση των χωρών μελών της Ε.Ε. και κατά συνέπεια και των Φορέων που 

έχουν αναλάβει την αρμοδιότητα αυτή, δεν μπορεί η νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων να 

χρησιμοποιείται ως αντικίνητρο για την επιλογή αυτή, αφού η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 

εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί, 

δηλαδή την εκτροπή των αστικών στερεών αποβλήτων, μετά την εξάντληση και της επιλογής της 

ανακύκλωσης,  σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 της ΣΛΕΕ. 

5. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των οικονομικών φορέων του ιδιωτικού τομέα ως προς την παραγωγή ενέργειας 

από άλλα ρεύματα αποβλήτων ή από ΑΠΕ, προστατεύεται, στο βαθμό που δεν επιτρέπεται στους 

Φο.Δ.Σ.Α. η ενεργειακή αξιοποίηση των ίδιων πηγών. Άρα, ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος 

(παραγωγή ενέργειας), υφίσταται διάκριση ως προς την πρώτη ύλη που δύναται κάθε Φορέας να 

επεξεργαστεί. 

6. Η παραγωγή και διάθεση του μεθανίου που παράγεται από τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα δεν 

έχει μόνο οικονομικό, αλλά κυρίως περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού με τον τρόπο αυτό περιορίζεται 

η παραγωγή αερίων ρύπων.  

7. Κατόπιν αυτών, η ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων με σκοπό την επίτευξη των 

στόχων που θέτουν και η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία για την εκτροπή των αστικών στερεών 

αποβλήτων από την ταφή, δεν συνιστά αλλοίωση του ανταγωνισμού, και επομένως, σε εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 106 και 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της Ε.Ε., οι ευρωπαϊκές και 
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εθνικές επιχορηγήσεις για την κατασκευή των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης των αστικών 

στερεών αποβλήτων δεν παραβιάζουν τους κανόνες της Ε.Ε. περί ανταγωνισμού, και επομένως μπορεί 

να θεωρηθεί ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 περ. ε’ της 

ΣΛΕΕ. 
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9. 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 Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης της Επιτροπής για την Ελλάδα (2018):  

https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/early_warning.htm 

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

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

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 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 

6. 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 

7. Το νέο Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030 (αρχείο διαβούλευσης, Υ.Π.ΕΝ.): http://www.opengov.gr/minenv/?p=11116 

8. Το νέο Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030 (εισήγηση Υπουργικού Συμβoυλίου): 

http://ypeka.gr/Portals/0/Files/ypourgeio/Grafeio%20Typou/20200831_eggrisi_ESDAfinal.pdf 

9. Ο Ετήσιος Απολογισμός της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για το έτος 2019 

(Αύγουστος 2020): 

https://www.herrco.gr/2020/08/03/%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82-

%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2019/ 

10. Έκθεση Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 2015-2016 (Δεκέμβριος 2017):  

https://www.eoan.gr/wp-

content/uploads/EOAN_EKTHESEIS/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3

%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-

%CE%95%CE%9F%CE%91%CE%9D-2015-2016.pdf 

11. Συγκεντρωτικός Πίνακας Διατάξεων για τους Φο.Δ.Σ.Α. (Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α.): 

https://diktiofodsa.gr/wp-

content/uploads/2019/05/%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%A

9%CE%A3%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%A9%CE%9D-

%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%A9%CE%9D%CE%93%CE%99%CE%91-

%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-%CE%A6%CE%BF.%CE%94.%CE%A3.%CE%91.pdf 

12. Πίνακας αλλαγών στο κείμενο του Ν. 4412/2016-Συγκεντρωτικό αρχείο/ημερολόγιο 

αλλαγών/τροποποιήσεων στο κείμενο του νόμου 4412/2016 (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων): https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412changes.html 
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