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Η Φιλοσοφία 

 

Η φιλοσοφία της εκπόνησης του Οδηγού ΠΕΣΔΑ, δεν είναι να υποκαταστήσει το νέο ΠΕΣΔΑ 2020-

2030, το οποίο θα εκπονηθεί από τον αρμόδιο Φορέα με βάση το ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο, 

αλλά να αναδείξει τα κορυφαία και κρίσιμα ζητήματα εν όψει της αναθεώρησης του οικείου ΠΕΣΔΑ 

2016-2020. Να αποτελέσει, κατά συνέπεια, αφετηρία διαβούλευσης, προβληματισμού και διαλόγου, 

προκειμένου να θεμελιωθεί από σήμερα, ο πιο αποτελεσματικός σχεδιασμός, έτσι ώστε, κάθε 

Περιφέρεια να βαδίσει στο αύριο με στέρεα και συντονισμένα βήματα. Στην ουσία, ο παρών Οδηγός 

ΠΕΣΔΑ, ενσωματώνει στη φιλοσοφία του, την ανάγκη, να δομήσει η Περιφέρεια συνεκτικές και 

σαφείς κατευθύνσεις, που θα αποτελέσουν τις βάσεις για τον μεσομακροπρόθεσμο Περιφερειακό 

Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έως το 2030. 

Η Δομή 

 

Η δομή του παρόντος Οδηγού ΠΕΣΔΑ διαρθρώνεται σε πέντε Μέρη (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV & V). 

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

ΠΕΣΔΑ 2016-2020 καθώς και η πορεία των έργων για την υλοποίησή του. Παράλληλα, αποδίδεται η 

εικόνα της συγκριτικής αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης με σημεία αναφοράς τους στόχους 

που είχαν τεθεί στο  ΕΣΔΑ 2015-2020. 

Το Μέρος Ι, περιλαμβάνει δείκτες υποδομών, διαχείρισης και περιβαλλοντικής προστασίας, 

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

δίνεται πεδίο στους ΦοΔΣΑ, ώστε με τη συμπλήρωσή τους, να «αυτο-προσδιοριστούν», όχι μόνο 

τεχνικά, αλλά και σε σχέση με το «εσωτερικό» και «εξωτερικό» τους περιβάλλον, το οποίο, πολλές 

φορές, καθορίζει και την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης έργων και γενικότερα της διαχείρισης. 

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

πρόβλεψης λειτουργίας των προβλεπόμενων έργων, με ρεαλιστικούς χρόνους στο συγκεκριμένο 

έτος. Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες υποδομές, γίνεται για την Περιφέρεια, η υπολογιστική 

προσέγγιση των βασικών στόχων, σύμφωνα με τα ποσοστά του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030 και 

αποτυπώνεται ο βαθμός επίτευξής τους. 

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

Περιφέρειας στο έτος 2030. Στο εν λόγω έτος, «τερματικό σταθμό», ο Οδηγός αποτυπώνει τη θετική 

πλευρά της πραγματικότητας, δηλαδή, πως θα έχουν ολοκληρωθεί και θα λειτουργούν, όλες οι 

υποδομές που προβλέφθηκαν και σχεδιάστηκαν στο ΠΕΣΔΑ του 2016-2020. Κατ΄ακολουθία, 

προσεγγίζονται υπολογιστικά οι στόχοι του έτους 2030, σύμφωνα με τα ποσοστά του νέου Ε.Σ.Δ.Α. 

2020-2030 και διαμορφώνεται το τελικό «προφίλ» της Περιφέρειας. 

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

σημεία αυτής της δεκαετούς πορείας. Είναι τα σημεία της διαδρομής των τριών Μερών του Οδηγού 

και των δέκα ετών διαχείρισης. Κατά συνέπεια, είναι ακριβώς αυτά που θα πρέπει να κατευθύνουν 

έγκαιρα, από «σήμερα», από «τώρα», έτσι ώστε να αναληφθούν οι  αναγκαίες ενέργειες για να 

αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν τα ενδεικνυόμενα ζητήματα, όπως οι απαιτούμενες 

συμπληρωματικές υποδομές και η ενεργειακή αξιοποίηση των παραγόμενων υπολειμμάτων από τις 

δρομολογημένες μονάδες. 
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Στο τελευταίο Μέρος V αναπτύσσεται το «προφίλ» και η δομή ενός προτεινόμενου μηχανισμού 

παρακολούθησης και αξιολόγησης που κρίνεται απολύτως απαραίτητος και θα πρέπει να αναπτυχθεί 

με μέριμνα του ΥΠΕΝ προκειμένου να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο κατά την άσκηση της 

πολιτικής του τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

Τα πέντε Μέρη του παρόντος Οδηγού ΠΕΣΔΑ συμπληρώνονται από το Παράρτημα Ι. Το  εν λόγω 

Παράρτημα προτείνεται να συμπληρωθεί από τον οικείο ΦοΔΣΑ προκειμένου να αποτυπωθεί ο 

Πίνακας των προτεινόμενων έργων για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 κατά τη 

φάση της διαβούλευσης με τους Δήμους και τον ΦοΔΣΑ της οικείας Περιφέρειας με στόχο την 

ανάδειξη των πραγματικών αναγκών σε δράσεις και τυχόν νέες υποδομές για την υλοποίηση του υπό 

αναθεώρηση περιφερειακού σχεδιασμού.  

 

Η Ανάγνωση 

 

Η ανάγνωση του Οδηγού ΠΕΣΔΑ είναι «μη τεχνική». Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια 

«αυτοπεριορισμού» στα ουσιώδη και παρουσίασης σε απλοποιημένη μορφή συγκριτικών 

αποτελεσμάτων ανά πενταετία. Γι΄αυτό: 

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

τα αποτελέσματα-στόχους που προσεγγίζει. 

 Δεν αναπαράγει το ΕΣΔΑ 2020-2030, αλλά αξιοποιεί το ισχύον ΕΣΔΑ και εμπιστεύεται  στοιχεία, 

δεδομένα και ισοζύγια της Περιφέρειας, προκειμένου να αποτυπώσει τη σύγκλιση των στόχων 

μεταξύ του Εθνικού και του Περιφερειακού επιπέδου. 

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

αρμοδιότητας των ΦοΔΣΑ και των Δήμων που συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων (ΜΕΑ και 

ΜΕΒΑ). 

 Παράλληλα, επιμένει και τονίζει πως το «μεγάλο στοίχημα» δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση και 

λειτουργία των προβλεπόμενων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. Είναι και το πόσο σημαντικός 

και ουσιώδης είναι ο ρόλος της χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων, η οργάνωση των οποίων, 

από τους Δήμους, είναι καταλυτική για την πορεία της Περιφέρειας και της χώρας στη νέα 

δεκαετία. 

 Αποδίδει ταυτότητα στην Περιφέρεια και υπογραμμίζει τη συμβολή της στην εθνική επιδίωξη, 

ιδίως για το 2030. 

 

Η ανάγνωση του Οδηγού ΠΕΣΔΑ γίνεται με μια διαφορετική οπτική. Μια οπτική που δεν αναζητά 

τα χαρακτηριστικά μιας αναλυτικής μελέτης ΠΕΣΔΑ, αλλά μιας τεκμηριωμένης, στα σημεία που 

πρέπει, παρουσίασης. Τα χαρακτηριστικά αυτά, προσδιορίζουν και τη βασική ατζέντα της 

διαβούλευσης που επακολουθεί.  
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Οι Επισημάνσεις 

 

Ο Οδηγός ΠΕΣΔΑ, δομείται με την απαιτούμενη πληρότητα, ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμοι 

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

παράμετροι της ανάγνωσης επισημαίνονται οι εξής : 

 Το έτος αναφοράς (υφιστάμενη κατάσταση) είναι το 2019, σε εναρμόνιση με το ΕΣΔΑ 2020-2030. 

 Το πεδίο αναφοράς είναι αποκλειστικά τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ). Ο περιορισμός αυτός 

είναι εξ΄αντικειμένου του Οδηγού, λόγω της μείζονος ενασχόλησης των ΦοΔΣΑ. 

 Το σημείο αναφοράς, σε σχέση με την ωριμότητα και την πρόοδο των έργων είναι η 31η/12/2020 

δεδομένων των υφιστάμενων διαθέσιμων στοιχείων κατά τη σύνταξη του Οδηγού. 

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

ωριμότητας και την εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου υλοποίησης κάθε έργου, σε ρεαλιστικές 

συνθήκες και σύμφωνα με τις διαδικασίες του ισχύοντος  θεσμικού πλαισίου. 

 Ο περιορισμός των πληροφοριών στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, είναι εν γνώσει 

του ότι, δεν επιτρέπει την ακριβή αποτύπωση της εικόνας της Περιφέρειας και ενδεχόμενα να την 

«αδικεί», σε σχέση με τις επιδόσεις και τους στόχους αυτής της περιόδου. Εξάλλου, η επικείμενη 

διαβούλευση, ενέχει εξ΄ορισμού τη διαδικασία εισροής ακριβέστερων και περισσότερων 

στοιχείων. 

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

περιλαμβάνει τη σύνθεση των ΑΣΑ, η οποία παραμένει σταθερή. Η επανάληψη αυτή, δεν γίνεται 

για λόγους ομοιομορφίας ή αναπαραγωγής, αλλά για να αναδειχθεί η κρίσιμη σημασία της 

σύνθεσης των ΑΣΑ και, ιδίως, η ανάγκη ακριβούς προσδιορισμού και επικαιροποίησής της. 

 Οι στόχοι δεν αναφέρονται μόνο ως ποσοστά του ΕΣΔΑ για το 2025 και το 2030, αλλά ορίζονται 

(Μέρος ΙΙ), προκειμένου να συνάγεται η υπολογιστική προσέγγισή τους. Ο στόχος 1 (ΔσΠ ΑΣ), πλην 

του Μέρους Ι, δεν επανυπολογίζεται, και δεδομένων των ικανοποιητικών επιδόσεων της χώρας, 

από το 2018, λογίζεται επιτεύξιμος.  

 Για τους χρόνους ολοκλήρωσης των σταδίων του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ & ΙΙΙ λαμβάνεται υπόψη ο παρακάτω 

πίνακας: 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Χρόνος μεταξύ 

σταδίων 

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

2 έτη 

4 
Υψηλή ωριμότητα υπάρχει όταν τα έργα είναι μελετητικά ώριμα και 
έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση της κατασκευής αυτών ή 
έχουν δημοπρατηθεί 

2 έτη 

3 
Επαρκής ωριμότητα υπάρχει όταν υπάρχουν εγκεκριμένες πλήρεις 
μελέτες και εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης 

0,5 έτος 

2 
Χαμηλή ωριμότητα υπάρχει όταν υπάρχει περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και βρίσκονται υπό εκπόνηση οι τεχνικές μελέτες των 
έργων και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση 

1 έτος 

1 
Πολύ Χαμηλή ωριμότητα υπάρχει όταν υπάρχει ή βρίσκεται σε 
στάδιο έκδοσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή όταν έχουν 
χρηματοδοτηθεί δράσεις για την μελετητική ωρίμανση των έργων 

1,5 έτος 

0 
Μηδενική ωριμότητα υπάρχει όταν τα προτεινόμενα έργα του 
ΠΕΣΔΑ βρίσκονται σε μηδενικό επίπεδο (καμία πρόοδος) 
(Δημοπράτηση και συμβασιοποίηση μελετών ωρίμανσης) 

1 έτος 

Σύνολο σταδίου 0 έως στάδιο 5 8 έτη 
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Η Επιδίωξη 

 

Επιδίωξη του Οδηγού ΠΕΣΔΑ είναι η ιχνηλάτηση της δεκαετίας, με σταθμούς τα έτη-ορόσημα 

2025 και 2030, κατ΄αντιστοιχία με το ΕΣΔΑ 2020-2030 ως προς την επίτευξη των στόχων της χώρας. 

Αποσκοπεί δε, στο να επικεντρωθούν οι ΦοΔΣΑ στις μεγάλες απαιτήσεις των επόμενων χρόνων και 

να εμβαθύνουν στη διαδικασία επιλογής των πιο αξιόπιστων και εφαρμόσιμων προτάσεων. Των 

προτάσεων που θα έχουν μελετηθεί ολιστικά, τόσο από τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής 

πλευράς, αλλά και από πλευράς κοινωνικής, με έμφαση στη συναίνεση, στη συμμετοχή και στον 

εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους (κόστους διαχείρισης). Κεντρικός στόχος είναι, οι ΦοΔΣΑ 

να οργανώσουν έγκαιρα και με ορθολογικό τρόπο τον προγραμματισμό τους στη βάση των αρχών 

της αυτάρκειας και της εγγύτητας, ώστε, κάθε Περιφέρεια και όλες οι Περιφέρειες μαζί, να 

ανταποκριθούν, ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις νέες προκλήσεις του τομέα της διαχείρισης 

των στερεών αποβλήτων. 
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ΜΕΡΟΣ Ι  
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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I.1 Περιοχή Αναφοράς Σχεδίου 
 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 

Ισοδύναμος Πληθυσμός (ΕΣΔΑ 2020 -2030): 
 

241.091  
 

Μόνιμος Πληθυσμός (ΕΣΔΑ 2020 -2030): 203.869 

Έκταση (km2): 2.307 

Πληθυσμιακή Πυκνότητα (άτομα/ km2): 104,5 

ΑΕΠ/ έτος (εκατ. €) (2018) 3.183 

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (€) (2018) 15.587 

 

I.2 Συγκεντρωτικά στοιχεία υφιστάμενης παραγωγής και διαχείρισης ΑΣΑ 
 

Δείκτες Παραγωγής ΑΣΑ 

 

Βιοαπόβλητα
44,30%

Γυαλί
4,30%

Χαρτί - Χαρτόνι
22,20%

Μέταλλα
3,90%

Πλαστικά
13,90%

Ξύλο
4,60%

Λοιπά
6,80%
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Παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) 2019 (ΕΣΔΑ 2020 -2030) (tn / έτος) 143.479 

Οικιακά (tn / έτος) 132.778 

ΒΕΑΣ (tn / έτος) 10.701 

Βιοαπόβλητα (tn / έτος) 63.561 

Ανακυκλώσιμα (χαρτί – γυαλί – μέταλλο – πλαστικό) (tn / έτος) 63.561 

Υλικά συσκευασίας (χαρτί – γυαλί – μέταλλο – πλαστικό) (tn / έτος) 19.068 
  

Ετήσια Παραγωγή ΑΣΑ/κάτοικο (kg/κάτοικο/έτος) 595 

Ετήσια Παραγωγή βιοαποβλήτων ανά κάτοικο (kg/κάτοικο/έτος) 263,5 

Ετήσια Παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών ανά κάτοικο (γυαλί, χαρτί, πλαστικό, 
μέταλλο) (kg/κάτοικο/ έτος) 

263,5 

Ετήσια Παραγωγή υλικών συσκευασίας ανά κάτοικο (γυαλί, χαρτί, πλαστικό, 
μέταλλο) (kg/κάτοικο/ έτος) 

79,09 

Περιβαλλοντική Όχληση (tn ΑΣΑ/έκταση km2) 62,19 

Παραγωγή ΑΣΑ  (tn/εκατ. € ΑΕΠ) 45,07 

 

  

ΑΣΑ 100%

Ανακυκλώσιμα
44,30%

Υλικά 
Συσκευασίας

13,29%

0%

10%
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40%
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60%

70%

80%
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Φορέας αρμόδιος για την εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ - ΦοΔΣΑ  
 
Το κριτήριο καθορισμού του Φορέα που είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ κάθε  
Περιφέρειας, είναι ο αριθμός των Φο.Δ.Σ.Α. που λειτουργούν νόμιμα σε κάθε Περιφέρεια. Ο  
αριθμός αυτός καθορίζεται από διαπιστωτικές πράξεις που εκδίδουν οι οικείοι  
Συντονιστές Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 225 και 245 του ν. 4555/2018. 
Σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ.2 του ν. 4555/2018, στις Περιφέρειες στις οποίες υφίσταται μόνο  
ένας Φο.Δ.Σ.Α., αυτός έχει και την ευθύνη εκπόνησης του ΠΕΣΔΑ, ενώ στις Περιφέρειες στις  
οποίες υφίστανται περισσότεροι από έναν Φο.Δ.Σ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 225 παρ. 8 του ίδιου  
νόμου, συνιστώνται υποχρεωτικά σύνδεσμοι οι οποίοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου  
δικαίου των Ο.Τ.Α. α` βαθμού, με την ονομασία «Φορείς Σχεδιασμού Περιφερειακού  
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (εφεξής «ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ») και μέλη, το σύνολο των δήμων της  
οικείας Περιφέρειας, αρμόδιοι για την εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ της οικείας Περιφέρειας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 245 του ν. 4555/2018, οι ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις θα έπρεπε να  
έχουν εκδοθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2019. 

 

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υφίσταται ο Διαβαθμιδικός «Περιφερειακός Φορέας  
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Ιονίων Νήσων Α.Ε.», που εξυπηρετεί το σύνολο των  
Δήμων της Περιφέρειας. Έχει την ευθύνη εκπόνησης του ΠΕΣΔΑ. 
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Υφιστάμενες και προβλεπόμενες υποδομές 
 

Οι Πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται στις υφιστάμενες και προβλεπόμενες υποδομές, όπως 
προέκυψαν από: 

 Την αποκωδικοποίηση των στοιχείων και των προβλέψεων του ΠΕΣΔΑ (2016-2020) της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όπως αυτό κυρώθηκε με τη με αριθ.  οικ. 63083/5402/2016 

(ΦΕΚ Β 4317) Κ.Υ.Α. περί «Κύρωσης της Απόφασης Έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» & 

 Στοιχεία των ερωτηματολογίων που κατέγραψαν οι Φορείς (προ σύστασης του 

Διαβαθμιδικού). 

Σε κάθε περίπτωση, η δυναμική της εξέλιξης των έργων και της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, οδηγεί 
κατ΄αντιστοιχία σε επικαιροποίηση των Πινάκων, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε 
επιμέρους στοιχεία. 
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I.3 Υφιστάμενες υποδομές 
 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΣΜΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 

 εντοπίζονται δέκα πέντε (15) υφιστάμενες υποδομές εκ των οποίων οι οχτώ (8) είναι ΣΜΑ, 

τέσσερεις (4) είναι ΧΥΤΑ, δύο (2) ΚΔΑΥ και μία (1) ΜΕΑ. 

 

 Η αναφερόμενη ως υφιστάμενη και λειτουργούσα ΜΕΑ Κεφαλλονιάς, δεν αποτελεί πλήρη 

και σύγχρονη Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Γι΄αυτό άλλωστε προβλέπεται και το 

νέο έργο ΜΕΑ. 
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Υφιστάμενα έργα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
 

Α/Α Είδος υποδομής Όνομα υποδομής 
Θέση υποδομής 
(τοπωνύμιο) 

ΠΕ 
Φορέας διαχείρισης 
έργου  

Ετήσια Δυναμικότητα 
Σχεδιασμού (τόνοι/ έτος) 

Εξυπηρετούμενη περιοχή 

1 ΣΜΑ Μεγανησίου Σχίζα, Μεγανησίου ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων - Δήμος Μεγανησίου 

2 ΣΜΑ Κάστου - ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων - Δ.Ε. Κάστου 

3 ΣΜΑ Καλάμου - ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων - Δ.Ε. Καλάμου 

4 ΣΜΑ Νότιας Λευκάδας 
Κουλούρια, Τ.Κ. 
Βουρνικά Δήμου 
Λευκάδας 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων - 
Δ.Ε. Ελλομένου, Δ.Ε. 
Απολλωνίων 

5 ΣΜΑ Βόρειας Λευκάδας 
Παλαιά Σφαγεία, 
Λευκάδας 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων   
Δ.Ε. Λευκάδας, Δ.Ε. Καρυάς, 
Δ.Ε. Σφακιωτών 

6 ΣΜΑ Παξών Αντρόνια - Λαγγάδες ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων -  Δήμος Παξών 

7 ΣΜΑ ΣΜΑΥ Κεφαλλονιάς ΧΥΤΑ Κεφαλλονιάς ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων -  Δήμος Κεφαλλονιάς 

8 ΣΜΑ Ιθάκης Βαθύ ΙΘΑΚΗΣ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων -  Δήμος Ιθάκης 

9 ΧΥΤΑ/Υ Κεντρικής Κέρκυρας 
Ακροκέφαλος 
Τεμπλονίου 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων 
 60.000 (λειτουργει ως 
εγκατάσταση επεξεργασίας)  

ΠΕ Κέρκυρας 

10 ΧΥΤΑ/Υ 
Νότιας Κέρκυρας 
(Λευκίμμης) 

Μισοραχιά, Δ.Ε. 
Λευκιμμαίων 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων 16.450 
ΠΕ Κέρκυρας (μεταβατική 
περίοδο) 

11 ΧΥΤΑ/Υ Ζακύνθου Βύθακα – Γριπαραίικα ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων -  Δήμος Ζακύνθου 

12 ΧΥΤΑ/Υ Κεφαλονιάς Παλλοστή, Κεφαλλονιάς ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων 22.000 ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης 

13 ΚΔΑΥ Κέρκυρας 
Ακροκέφαλος 
Τεμπλονίου 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ  10.600 
Δήμος Κέρκυρας, Δήμος 
Παξών 

14 ΚΔΑΥ Ζακύνθου Πλησίον αεροδρομίου ΖΑΚΥΝΘΟΥ  10.400 Δήμος Ζακύνθου 

15 ΜΕΑ Κεφαλλονίας Παλλοστή, Κεφαλλονιάς ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων 19.500 Δήμος Κεφαλλονιάς 
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I.4 Προβλεπόμενες υποδομές ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων 
 

Ο Πίνακας των προβλεπόμενων  υποδομών του ΠΕΣΔΑ 2016, απεικονίζει τις προτάσεις της τότε 
χρονικής περιόδου. Επισημαίνεται ότι : 
 

 Παραδίδεται συμπληρωμένος, ως προς το σκέλος ωριμότητας, ΜΟΝΟ για τα έργα ΜΕΑ & 

ΜΕΒΑ και ΜΟΝΟ για όσα έργα εξ΄αυτών επιβεβαιώνονται εντάξεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

2014-2020 ή κωδικών MIS στα ερωτηματολόγια των φορέων (προ σύστασης του 

Διαβαθμιδικού). 

 
 Για τις μη συμπληρωμένες υποδομές, ο βαθμός ωριμότητας κάθε έργου, σύμφωνα με την 

τυποποίηση που ακολουθεί τον Πίνακα (βαθμοί 0-5, ανάλογα με την εξέλιξη ωριμότητας) 

καθώς και με χρηματοδοτικά και λοιπά στοιχεία, συμπληρώνονται από τον Φορέα, 

προκειμένου να συμβάλουν: 

 
✓ Αφενός στην επικαιροποίηση και στην πληρότητα του Πίνακα. 

 
✓ Αφετέρου στον υπολογισμό των δεικτών υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ (Άξονας 2-Σύστημα 

Διακυβέρνησης). 
 

 

Προβλεπόμενες από τον ΠΕΣΔΑ υποδομές και πορεία υλοποίησης αυτών 
 

Τα προτεινόμενα έργα διαχείρισης των ΑΣΑ καθώς επίσης και η πορεία υλοποίησης αυτών 

παρουσιάζεται στον πίνακα ακολούθως. 

Συνοπτικά από τον παρακάτω πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Συνολικά προβλέπονται 16 νέες υποδομές εκ των οποίων οι οχτώ (8) αφορούν ΣΜΑ, τέσσερις 

(4) ΜΕΑ, επτά (7)  ΜΕΒΑ και ένα (1) ΧΥΤΥ. 

 Η ΜΕΑ / ΜΕΒΑ Λευκάδας, είναι σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας, και η ολοκλήρωση και 

λειτουργία της εκτιμάται έως το 2025.   Εξυπηρετεί τις Δ.Ε. Λευκάδας (Λευκάδα, Μεγανήσι) 

& Δ.Ε. Ακτίου-Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 Η ΜΕΑ / ΜΕΒΑ Ζακύνθου, είναι σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας, και η ολοκλήρωση και 

λειτουργία της εκτιμάται έως το 2025.   Εξυπηρετεί τη Δ.Ε. Ζακύνθου. 

 Η ΜΕΑ / ΜΕΒΑ Κέρκυρας, είναι σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας, και η ολοκλήρωση και 

λειτουργία της εκτιμάται έως το 2025.   Εξυπηρετεί τις Δ.Ε. Κέρκυρας (Κέρκυρα, Παξοί, 

Διαπόντια). 

 Η ΜΕΑ / ΜΕΒΑ Κεφαλλονιάς, είναι σε υψηλή ωριμότητα, και η ολοκλήρωση και λειτουργία 

της εκτιμάται έως το 2025. Δ.Ε. Εξυπηρετεί τις Δ.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 
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Προτεινόμενα έργα ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων 
 

Α/Α 
Είδος 

υποδομής 
Όνομα υποδομής 

Θέση 
υποδομής 

(τοπωνύμιο) 
ΠΕ 

Φορέας 
διαχείρισης 

έργου 

Απόφαση 
έγκρισης 

περιβαλλοντικών 
όρων 

Ετήσια 
Δυναμικότητα 

Σχεδιασμού 
(τόνοι/ έτος) 

Εξυπηρετούμενη 
περιοχή 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

Δράσεις 
Χρηματοδότησης 

Στάδιο 
υλοποίησης 

που βρίσκεται 
το έργο 

Έτος 
Εκτίμησης 

ολοκλήρωσης 
Υποδομής 

1 ΣΜΑ Ερεικούσας - ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Δήμος 

Κέρκυρας 
  Δ.Ε. Ερεικούσης     

2 ΣΜΑ Οθωνών  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Δήμος 

Κέρκυρας 
  Δ.Ε. Οθωνών     

3 ΣΜΑ Μαθρακίου  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Δήμος 

Κέρκυρας 
  Δ.Ε. Μαθρακίου     

4 ΣΜΑ Βόρειας Κέρκυρας  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Δήμος 
Βόρειας 

Κέρκυρας 
(Κλεισθένης) 

 
 

Δ.Ε. Αγ. 
Γεωργίου, Δ.Ε. 
Εσπερίων, Δ.Ε. 

Θιναλίου 

    

5 ΣΜΑ Νότιας Κέρκυρας  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Δήμος 
Νότιας 

Κέρκυρας 
(Νότιας 

Κέρκυρας) 

  

Δ.Ε. Κορρισσίων, 
Δ.Ε. 

Λευκιμμαίων, 
Δ.Ε. Μελιτειέων 

    

6 ΣΜΑ 
Βορειοδυτικής 

Κέρκυρας 
 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Δήμος 
Βόρειας 

Κέρκυρας 
(Κλεισθένης) 

  
Δ.Ε. 

Κασσωπαίων 
    

7 ΣΜΑ 
Νότιας 

Κεφαλλονιάς 
 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ -        

8 ΣΜΑ Ζακύνθου  ΖΑΚΥΝΘΟΥ -        

9 ΧΥΤΑ/Υ Ζακύνθου (νέος) 
Λίβα 

Ζακύνθου 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Σύνδεσμος 
Διαχείρισης 

Στερεών 
Αποβλήτων 

Νομού 
Ζακύνθου 

  Δήμος Ζακύνθου     

10 MEBA Ιθάκης - ΙΘΑΚΗΣ 
Δήμος 
Ιθάκης 

  Δήμος Ιθάκης     

11 MEBA Μεγανησίου - ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Δήμος 

Μεγανησίου 
 700 Δ.Ε. Μεγανησίου 

ΕΣΠΑ 

1.945.484 € 
MIS 5062139  >2025 
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Α/Α 
Είδος 

υποδομής 
Όνομα υποδομής 

Θέση 
υποδομής 

(τοπωνύμιο) 
ΠΕ 

Φορέας 
διαχείρισης 

έργου 

Απόφαση 
έγκρισης 

περιβαλλοντικών 
όρων 

Ετήσια 
Δυναμικότητα 

Σχεδιασμού 
(τόνοι/ έτος) 

Εξυπηρετούμενη 
περιοχή 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

Δράσεις 
Χρηματοδότησης 

Στάδιο 
υλοποίησης 

που βρίσκεται 
το έργο 

Έτος 
Εκτίμησης 

ολοκλήρωσης 
Υποδομής 

12 MEBA Παξών - ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Δήμος 
Παξών 

 824,8 Δήμος Παξών 
ΕΣΠΑ 

1.637.331 € 
MIS 5007242  >2025 

13 

ΜΕΑ 

Ζακύνθου 
Λίβα 

Ζακύνθου 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Σύνδεσμος 
Διαχείρισης 

Στερεών 
Αποβλήτων 

Νομού 
Ζακύνθου 

 13.334 

Δήμος Ζακύνθου 
ΕΣΠΑ 

17.519.797 € 
MIS 5001681 

ΥΨΗΛΗ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

(4) 

<2025 

ΜΕBΑ  
4.800 ΟΡΓΑΝΙΚΑ 

+ 

4.500 ΠΡΑΣΙΝΑ 

14 

ΜΕΑ 

Κεντρικής Κέρκυρας 
Ακροκέφαλος 
Τεμπλονίου 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΝΟΜΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Υπ. αριθμ. 
Τροποποίηση 

ΑΕΠΟ 
206610/30-12-

2011, Υπ. αριθμ. 
Τροποποίηση 

ΑΕΠΟ 
9453/4377/02-

06-2016 (αφορά 
τη μεταβατική 

περίοδο) 

35.000 

Δήμος Κέρκυρας 
ΕΣΠΑ 

23.542.200 € 
MIS 5041382 

ΥΨΗΛΗ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

(4) 

<2025 

ΜΕΒΑ  12.500 

15 

ΜΕΑ 
Λευκάδας (ΜΟΠΑΚ 

Λευκάδας) 
Αλυκές 

Λευκάδας 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Σύνδεσμος 
Διαχείρισης 

Στερεών 
Αποβλήτων 

Ν. Λευκάδας 

 

22.000 
ΣΥΜΜΙΚΤΑ 

+ 

2.000 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 

Δήμος 
Λευκάδας, 

Δήμος 
Μεγανησίου 

ΕΣΠΑ 

(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ: 
5.288.827,95) 

MIS 5009844 

ΥΨΗΛΗ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

(4) 

<2025 

ΜΕΒΑ  6.000 

16 

ΜΕΑ 

(νέα) 
Κεφαλλονίας 

Παλλοστή, 
Κεφαλλονιάς 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Εταιρεία 
Διαχείρισης 
Αποβλήτων 

Κεφαλλονιάς 
& Ιθάκης 

(ΕΔΑΚΙ) Α.Ε. 
Ο.Τ.Α.  

Υπ. αριθμ. 
Τροποποίηση 

ΑΕΠΟ 
37577/15-3-

2018 

12.778 
Δήμος 

Κεφαλλονιάς 

ΕΣΠΑ 

(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ: 
5.547.460,43) 

MIS 5002300 

ΥΨΗΛΗ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

(4) 

<2025 

ΜΕΒΑ  4.604 
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Βαθμός ωριμότητας απαιτούμενων υποδομών  

Βαθμός ωριμότητας απαιτούμενων υποδομών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

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

Υψηλή ωριμότητα είναι όταν τα έργα είναι μελετητικά ώριμα και έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση της κατασκευής αυτών ή έχουν δημοπρατηθεί 4 

Επαρκής ωριμότητα είναι όταν υπάρχουν εγκεκριμένες πλήρεις μελέτες και εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης 3 

Χαμηλή ωριμότητα είναι όταν υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση και βρίσκονται υπό εκπόνηση οι τεχνικές μελέτες των έργων και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση 2 

Πολύ Χαμηλή ωριμότητα είναι όταν υπάρχει ή βρίσκεται σε στάδιο έκδοσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή όταν έχουν χρηματοδοτηθεί δράσεις για την μελετητική ωρίμανση των έργων 1 

Μηδενική ωριμότητα είναι όταν τα προτεινόμενα έργα του ΠΕΣΔΑ βρίσκονται σε μηδενικό επίπεδο (καμία πρόοδος) (Δημοπράτηση και συμβασιοποίηση μελετών ωρίμανσης) 0 
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I.5 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 
 

ΑΞΟΝΑΣ 1: Υποδομές και διαχείριση 
 

Αποτελέσματα Συστημάτων ΔσΠ Βιοαποβλήτων 

ΔσΠ βιοαποβλήτων (τν) 

(εξαιρούμενων βρώσιμων 
λιπών – ελαίων & συλλογής 
πράσινων) 

0 Επεξεργασία βιοαποβλήτων 0 

 

ΔσΠ Βιαποβλήτων (% των ΒΑ) 

μέσω οργανωμένης οικιακής 
κομποστοποίησης 

0% 
%  πληθυσμού που καλύπτεται από 
προγράμματα ΔσΠ βιοαποβλήτων 
(καφέ κάδος) 

0 

ΔσΠ Βιαποβλήτων (% των ΑΣΑ) 0% Απόκλιση από στόχο 40%  ΕΣΔΑ 2015 ΝΑΙ 

 

Αποτελέσματα Συστημάτων ΔσΠ Αποβλήτων Συσκευασίας 

Ορισμοί - 
υπολογισμοί 

 

 Απόβλητα συσκευασίας : 30 % (περίπου) επί των ανακυκλώσιμων 
των ΑΣΑ (χαρτί / χαρτόνι – μέταλλα – πλαστικά – γυαλί) 
περιλαμβανομένων και των ΒΕΑΣ πλην ξύλου (πηγή : ΕΣΔΑ 2020-
2030) = 19.068 τν 
 
Ανάκτηση ΚΔΑΥ (ΑΣ + έντυπο χαρτί) = 8.005 τν (ΕΕΑΑ, 2019) 
 
Υπόλειμμα ΚΔΑΥ : 5.513 τν (ΕΕΑΑ, 2019)  / 40,78 % 
 
Ανάκτηση ΒΕΑΣ (πλην ξύλου) : 8.330 τν 
 
Σύνολο ανάκτησης υλικών συσκευασίας 6.061 τν (ΕΕΑΑ 2019) + 
8.330 τν από ΒΕΑΣ = 14.391 τν 
 
 

Ανάκτηση 
Δημοτικών 
ΑΣ  (% των 

ΑΣ) 

31,78 
% 

 

 

 Το δίκτυο μπλε κάδου αναπτύσσεται μέσω του Συστήματος 
Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης– ANAKYΚΛΩΣΗ (ΣΣΕΔ – 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) με τη συνεργασία των Δήμων και της ΕΕΑΑ στο 
νομικό πλαίσιο του Ν. 2939/01 περί «Συσκευασιών και 
Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων».  
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΑΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
υπολογίζεται η τεκμαρτή ανάκτηση ανά υλικό (δεν 
περιλαμβάνεται το ξύλο) καθώς και το υπόλειμμα. 

Σε ότι αφορά τα ΒΕΑΣ, οι ποσότητες 2019 (συνολικά και ανά 
υλικό) αντλήθηκαν από τα Ισοζύγια του ΕΣΔΑ για την Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων.  

 

Ανάκτηση 
Δημοτικών 
ΑΣ  (% των 

ΑΣΑ) 

4,22 
% 

 

 

 

Ανάκτηση 
ΒΕΑΣ 

 (% των ΑΣ) 

 

43,68 
% 

 

 

 



Οδηγός ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

18 

Αποτελέσματα Συστημάτων ΔσΠ Βιοαποβλήτων 

Συνολική Ανάκτηση ΑΣ 
(Δημοτικά & ΒΕΑΣ) 

(% των ΑΣ) 

75,47 
% 

  

Απόκλιση από το στόχο 80,2 % του ΕΣΔΑ 2015 

ΝΑΙ 

 

 

 

Αποτελέσματα Συστημάτων ΔσΠ ανά υλικό συσκευασίας 

Ορισμοί - 
υπολογισμοί 

 

  
Ποσότητες ΑΣ (οικιακά + ΒΕΑΣ - μαζί με ξύλο) : 30% (περίπου) 
του συνόλου των ανακυκλώσιμων = 21.048 τν (πηγή ΕΣΔΑ 2020 
– 2030) 
 
Σύνθεση ΥΣ ανά υλικό (ΕΣΔΑ 2020 – 2030) 
Χαρτί – χαρτόνι : 45,59 %  
Πλαστικό : 23,13 %  
Μέταλλα : 11,36 %  
Γυαλί : 12,25 %  
Ξύλο : 6,77 %  
 
Η ανάκτηση ΑΣ υπολογίζεται στα υλικά : Χαρτί / Χαρτόνι, 
Πλαστικό, Μέταλλα (συνολικά) & Γυαλί . Το ξύλο δεν 
περιλαμβάνεται στα υλικά της τεκμαρτής ανάκτησης της ΕΕΑΑ 
(2019).  Η ανάκτηση των ΒΕΑΣ ανά υλικό γίνεται με βάση 
στοιχεία του Ισοζυγίου ΕΣΔΑ 2020 -2030 
 

Επίτευξη 
ανάκτησης σε 
σχέση με τον 

Εθνικό Μέσο Όρο 

 
 

 

  
 

 

Ανάκτηση Χαρτί – 
Χαρτόνι 

(κ.β % ΥΣ) 

ΝΑΙ 

  

Εθνικός Μ.0 : 88,6 % 

 

 

 

Εθνικός Μ.0 : 43,7 % 

 

 

Εθνικός Μ.0 : 69,1 % 

 

 

 

Εθνικός Μ.0 : 35,2 % 

 

Ανάκτηση Πλαστικό 

(κ.β % ΥΣ) 
ΝΑΙ 

 

Ανάκτηση Μέταλλα 

(κ.β % ΥΣ) 
ΝΑΙ 

 

Ανάκτηση Γυαλί 

(κ.β % ΥΣ) 

 

ΟΧΙ 
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Αποτελέσματα Συστημάτων ΔσΠ ανά υλικό συσκευασίας 

Απόκλιση από 
στόχους ΕΣΔΑ 2015 - 

2020 
ΝΑΙ 

  
Χαρτί – χαρτόνι : 92 % 
Πλαστικό : 70 % 
Μέταλλα : 70 % 
Γυαλί : 70 % 
Ξύλο : 80 % 

 

 

Αποτελέσματα Συστημάτων ΔσΠ (Συνολικά) 

Ανάκτηση  

 12,06% 

(του συνόλου των ΑΣΑ) 

 

 

 

Απόκλιση 
από στόχο 
50% 
ανάκτηση με 
προδιαλογή 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

Ανάκτηση από επεξεργασία 
Ανάκτηση από επεξεργασία συμμείκτων (% του 

συνόλου ΑΣΑ) 
0 

Απόκλιση από στόχο ανάκτησης από επεξεργασία 
του ΕΣΔΑ 2015-2020 

ΝΑΙ 

 

Όπως αναφέρθηκε η υφιστάμενη ΜΕΑ Κεφαλλονιάς , δεν είναι πλήρης Μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ. 

Από τα στοιχεία Ισοζυγίου του Φορέα, η ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από την ταφή είναι 1.932 τν. 

Το παραγόμενο από την επεξεργασία CLO, 1.794 τν, χρησιμοποιείται ως υλικό επικάλυψης στο ΧΥΤΑ.  

Τελική Διάθεση σε ΧΥΤΑ  
Δείκτης εκτροπής από την 

ταφή (ορισμός - 
υπολογισμός) 

Ανάκτηση μπλε κάδου + έντυπο χαρτί + ανάκτηση ΒΕΑΣ +  ΒΑΑ από τη 
ΜΕΑ 

% εκτροπή από την ταφή 13,40 % 

% τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ 100 %– 13,40 %= 86,6 % 

Απόκλιση από στόχο  26% 
προς ταφή του ΕΣΔΑ 2015 

-2020 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΑΣΑ
100,00%

Ανάκτηση
12,06%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ΑΣΑ Ανάκτηση
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Συγκεντρωτικά αποτελέσματα διαχείρισης ΑΣΑ 

 

 

(*) Ποσοστό 1,34 εκτρέπεται από την ταφή, από την επεξεργασία στη ΜΕΑ Κεφαλλονιάς. Το CLO 

οδηγείται στο ΧΥΤΑ ως υλικό επικάλυψης. 

 

Προστασία Περιβάλλοντος 

Δείκτης εκτροπής από ταφή (κιλά / κάτοικο) 79,74 

Δείκτης ταφής (κιλά / κάτοικο) 515,37 

Ανάκτηση οργανικών – καφέ κάδος (κιλά / κάτοικο)  0 

Ανάκτηση (ΑΣ & έντυπο χαρτί) (κιλά / κάτοικο) 33,20 

Ανάκτηση ΑΣ – μπλε κάδος (κιλά / κάτοικο) 25,13 

Καθαρότητα ανακυκλώσιμων που συλλέγονται με ΔσΠ (μπλε κάδος) (%) 59,22 % 

Ποσοστό κάλυψης πληθυσμού με μπλε κάδους * 

 
 

 

Αστικά Απόβλητα: 
143.479 τόνοι

86,6% Υγειονομική 
Ταφή (*)

12,06% Ανάκτηση 
με ανακύκλωση

(μπλε κάδος, 
έντυπο χαρτί, ΒΕΑΣ) 

0% 
ΔσΠηγή (Βιοαπόβλητα 
και απόβλητα κήπων 

και πάρκων)
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Προστασία Δημόσιας Υγείας * 

Ποσοστό κ.β. % ανεξέλεγκτης διάθεσης επί του συνόλου των 
απορριμμάτων 

 

Ποσοστό κ.β. % τελικής διάθεσης (ΧΥΤΑ) με πλήρεις και σύγχρονες 
υποδομές  

 

Ποσοστό εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε πλήρεις και σύγχρονες 
υποδομές τελικής διάθεσης 

 

 

 

Κατάσταση υποδομών * 

Επάρκεια χώρων ταφής: εναπομένων χρόνος ασφαλούς διάθεσης των 
αποβλήτων με τις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις 

 

Παλαιότητα υποδομών και ανάγκες εκσυγχρονισμού   

Πληρότητα δικτύων μεταφόρτωσης (% των απορριμμάτων που 
μεταφορτώνονται προς το σύνολο όσων πρέπει να μεταφορτώνονται με 
βάση το σχεδιασμό) 

 

Ανάγκη επεξεργασίας πριν την ταφή: Επιπλέον ποσότητες που απαιτούν 
επεξεργασία και ποσοστό αυτών επί του συνόλου των ροών μετά τη ΔσΠ 

 

 

 

 

*  Οι δείκτες συμπληρώνονται από τον ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας  
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ΑΞΟΝΑΣ 2: Σύστημα Διακυβέρνησης 
 

Περιγραφή 
Ως Σύστημα Διακυβέρνησης ορίζεται ένα σύνολο παραμετροποιημένων, ποσοστικών και ποιοτικών 
δεικτών που αποσκοπεί στο να επισημάνει την ιδιαίτερη σημασία της συγκρότησης και λειτουργίας 
των ΦοΔΣΑ και τη σχέση τους με το θεσμικό πλαίσιο τόσο στον βαθμό υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, όσο 
και στις διαδικασίες διαφάνειας , ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Σημαντικό κρίνεται επίσης το 
λειτουργικό κόστος διαχείρισης. 
Οι δείκτες, συμπληρώνονται από τον ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας. 
 

• Σημειώσεις : 
 

✓ Οι ποιοτικοί δείκτες, καθώς και οποιδήποτε άλλοι δείκτες κρίνεται αναγκαίο, 
συμπληρώνονται περιγραφικά. 

✓ Οι δείκτες υλοποίησης ΠΕΣΔΑ, παρότι αφορούν υποδομές, κρίθηκε σκόπιμο να 
αποτυπωθούν στον Άξονα 2, διότι ο βαθμός υλοποίησης εξαρτάται από ένα σύνολο 
παραμέτρων διακυβέρνησης, που σε κάθε περίπτωση, μπορούν να αναφερθούν συνοπτικά. 

 
 

Διαβούλευση και κοινωνική συμμετοχή 
 

Αριθμός διαβουλεύσεων 2016 – 2019 
 

 

Εκστρατείες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (αρ. Δήμων / έτος) 
 

 

Εκστρατείες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (συνολικός αριθμός / έτος) 
 

 

Πρόσθετη ενημέρωση για ΔσΠ μπλε κάδου πλην της αρχικής  
 

 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε σχολεία – γεγονότα – εκδηλώσεις (συνολικός 
αριθμός / έτος) 
  

 

Θέσεις εργασίας στους Φορείς Διαχείρισης ΑΣΑ (αριθμός / 10.000 κατοίκους) 
 

 

Λειτουργικότητα και βιωσιμότητα 
 

Θεσμικές εκκρεμότητες (αρ. ΦοΔΣΑ / σύνολο ΦοΔΣΑ) 
 

 

Θεσμικές εκκρεμότητες (πληθυσμός εκκρεμών ΦοΔΣΑ / σύνολο πληθυσμού 
Περιφέρειας) 
 

 

Συγκρότηση και λειτουργία των ΦοΔΣΑ (ποιοτικός δείκτης που θα συνδυάζει 
θέματα οργάνωσης, στελέχωσης, ικανότητας διαχείρισης και αποτελέσματα) 
 

 

Ανάγκες ΦοΔΣΑ σε επιπρόσθετο προσωπικό 
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Αλλαγές σε θεσμικό πλαίσιο (ποιοτικός δείκτης που θα αποτυπώνει το είδος 
και τη φύση των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και την επίδρασή τους 
στους υπό υλοποίηση σχεδιασμούς) 
 

 

Κόστος διαχείρισης απορριμμάτων (ευρώ / τόνο) 
 

 

Κόστος διαχείρισης απορριμμάτων (ευρώ / κάτοικο) 
 

 

Βαθμός υλοποίησης ΠΕΣΔΑ 
ΣΜΑ – Βαθμός υλοποίησης 
(υφιστάμενα / σύνολο απαιτούμενων) 
(υλοποιούμενα / σύνολο απαιτούμενων) 
(ωριμάζοντα / σύνολο απαιτούμενων) 
 

 

ΧΥΤ – Βαθμός υλοποίησης 
(υφιστάμενα / σύνολο απαιτούμενων) 
(υλοποιούμενα / σύνολο απαιτούμενων) 
(ωριμάζοντα / σύνολο απαιτούμενων) 
 

 

ΜΕΑ – Βαθμός υλοποίησης 
(υφιστάμενα / σύνολο απαιτούμενων) 
(υλοποιούμενα / σύνολο απαιτούμενων) 
(ωριμάζοντα / σύνολο απαιτούμενων) 
 

 

ΜΕΒΑ – Βαθμός υλοποίησης 
(υφιστάμενα / σύνολο απαιτούμενων) 
(υλοποιούμενα / σύνολο απαιτούμενων) 
(ωριμάζοντα / σύνολο απαιτούμενων) 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ  
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2025 
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ΙI.1 Περιοχή Αναφοράς Σχεδίου Δράσης 
 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 

Συνολικός Πληθυσμός (ΕΣΔΑ 2020 -2030): 254.572 

Μόνιμος Πληθυσμός (ΕΣΔΑ 2020 -2030): 199.793 

Έκταση (km2): 2.307 

Πληθυσμιακή Πυκνότητα (άτομα/ km2): 110,35 

 

ΙI.2 Συγκεντρωτικά στοιχεία παραγωγής και διαχείρισης ΑΣΑ 2025 
 

Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ  

 

 

Βιοαπόβλητα
44,30%

Γυαλί
4,30%

Χαρτί - Χαρτόνι
22,20%

Μέταλλα
3,90%

Πλαστικά
13,90%

Ξύλο
4,60%

Λοιπά
6,80%
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Δείκτες Παραγωγής ΑΣΑ 

Παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) (ΕΣΔΑ 2020 -2030) (tn / έτος) 134.910 

Οικιακά (tn / έτος)  124.848  

ΒΕΑΣ (tn / έτος)  10.063  

Βιοαπόβλητα (tn / έτος)  59.765  

Ανακυκλώσιμα (χαρτί – γυαλί – μέταλλο – πλαστικό - ξύλο) (tn / έτος) 65.972 
  

Ετήσια Παραγωγή ΑΣΑ/κάτοικο (kg/κάτοικο/έτος) 529,9 

Ετήσια Παραγωγή βιοαποβλήτων ανά κάτοικο (kg/κάτοικο/έτος) 234,8 

Ετήσια Παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών ανά κάτοικο (χαρτί – γυαλί – μέταλλο – 
πλαστικό - ξύλο) (kg/κάτοικο/ έτος) 

259,1 

Περιβαλλοντική Όχληση (tn ΑΣΑ/έκταση km2) 58,48 

 

 

ΙI.3 Προβλεπόμενες Λειτουργούσες Υποδομές ΜΕΑ και ΜΕΒΑ το έτος 2025 
 

Παραδοχές – Τεκμηρίωση 
 

 Η πρόβλεψη για τις λειτουργούσες υποδομές το 2025, που αποτελεί ενδιάμεσο «έτος ορόσημο» 
για την υλοποίηση του ΕΣΔΑ 2020 – 2030, έγινε με βάση το βαθμό ωριμότητας και στάδιο 
υλοποίησης του έργου, όπως συμπληρώθηκε στον Πίνακα των προβλεπόμενων υποδομών του 
Μέρους Ι. 

 
 Εκτιμάται πως, μόνο οι ήδη δημοπρατημένες ή / και συμβασιοποιημένες Μονάδες, έχουν την 

δυνατότητα ολοκλήρωσης και λειτουργίας το 2025. 
 

 Σε ό,τι αφορά την απόδοση της λειτουργίας των Μονάδων, λαμβάνεται το θετικό σενάριο πως, 
ανεξάρτητα από τον χρόνο ολοκλήρωσής τους, το 2025 θα έχουν την δυνατότητα επίτευξης των 
στόχων σχεδιασμού τους. 

 
 Διευκρινίζεται σε σχέση με τα στοιχεία ωριμότητας, πως ακόμα κι αν μια Μονάδα έχει κάποια 

(άγνωστη) ωριμότητα (π.χ. ΑΕΠΟ ή ακόμα και μελέτες εξ΄ιδίων ή άλλων πόρων), η πιθανότητα 
ένταξης, χρηματοδότησης, δημοπράτησης, κατασκευής και λειτουργίας, θεωρείται πρακτικά 
αδύνατη έως το 2025.  
 

 Για τις προβλεπόμενες λειτουργούσες μονάδες, παρατίθενται οι δυναμικότες, τόσο βάσει του 
σχεδιασμού τους, όσο και βάσει της επίτευξης των στόχων του ΕΣΔΑ, όπως προσδιορίζονται στο 
Ισοζύγιο 2025 της Περιφέρειας (Παράρτημα VII – ΕΣΔΑ 2020 – 2030).  
 

 Για κάθε ΜΕΒΑ, η αναφερόμενη, στον Πίνακα που ακολουθεί, δυναμικότητα, αντιστοιχεί μόνο 
στην ποσότητα των προδιαλεγμένων οργανικών προς επεξεργασία εντός της μονάδας. Η 
επιλογή αυτή γίνεται, διότι ο στόχος επίτευξης χωριστής συλλογής οργανικού (35% για το 2025), 
αφορά μόνο στο ρεύμα του καφέ κάδου και όχι τα λοιπά ρεύματα βιοαποβλήτων (π.χ. πράσινα). 
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Στους κατωτέρω Πίνακες παρουσιάζονται : 

Α. Οι δυναμικότητες σε προδιαλεγμένο οργανικό (π.ο.) των προβλεπόμενων να λειτουργούν το 2025, 

Μονάδων ΜΕΑ / ΜΕΒΑ, σε σχέση τόσο με τα σημερινά δεδομένα σχεδιασμού, όσο και σε σχέση με 

το Ισοζύγιο ΕΣΔΑ για το 2025. 

Β. Το σύνολο των προβλεπόμενων ΜΕΑ / ΜΕΒΑ και η πρόβλεψη λειτουργίας τους για το 2025. 

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προβλέπεται ότι το 2025 θα λειτουργεί το σύνολο των ΜΕΑ 

(Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας) και οι αντίστοιχες ΜΕΒΑ. 

 
ΜΕΑ - ΜΕΒΑ Δυναμικότητα Βάσει Σχεδιασμού Δυναμικότητα Βάσει ισοζυγίου 

ΕΣΔΑ 2025 

 ΜΕΒΑ  
(τόνοι π.ο./ έτος) 

ΜΕΑ 
(τόνοι/ έτος) 

ΜΕΒΑ  
(τόνοι π.ο./ έτος) 

ΜΕΑ (*) 
(τόνοι/ έτος) 

ΜΕΑ Κέρκυρας (**)   35.000   32.406 

ΜΕΑ Κεφαλλονιάς (**)   12.778   12.353 

ΜΕΑ Ζακύνθου (**)   13.334   12.678 

ΜΕΑ Λευκάδας (**)   22.000   7.608 

ΜΕΒΑ Κέρκυρας 12.500   10.192   

ΜΕΒΑ Κεφαλλονιάς 4.604   3.644   

ΜΕΒΑ Ζακύνθου 4.800   4.078   

ΜΕΒΑ Λευκάδας (***) 6.000   2.339   

 27.904 83.112 20.252 65.045 

Επισημάνσεις : 

(*) Σύμφωνα με το Ισοζύγιο ΕΣΔΑ, τα εισερχόμενα στις ΜΕΑ είναι το ρεύμα του σύμμεικτου (πράσινος κάδος) 
και τα υπολείμματα ΚΔΑΥ. 

(**) Σχετικά με τις ΜΕΑ , στο ισοζύγιο ΕΣΔΑ αναφέρονται : 

✓ Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλλονιάς, υφίσταται ΜΠΑ και προβλέπεται η αναβάθμισή της σε 
ΜΕΑ που θα εξυπηρετεί τους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.  

✓ Στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, προβλέπεται ΜΕΑ με ωρίμανση που θα εξυπηρετεί το Δήμο 
Κέρκυρας.  

✓ Στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, προβλέπεται ΜΕΑ με ωρίμανση που θα εξυπηρετεί τον Δήμο 
Ζακύνθου.  

✓ Στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, προβλέπεται ΜΕΑ με ωρίμανση που θα εξυπηρετεί τους 
Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου και Άκτιου – Βόνιτσας  

 
Από τους εξυπηρετούμενους Δήμους, φαίνεται πως ο Δήμος Παξών δεν συμπεριλαμβάνεται ως προς την 
επεξεργασία του σύμμεικτου. Το ΕΣΔΑ σημειώνει τη δυνατότητα διάθεσής του απ΄ευθείας σε ΧΥΤΑ, σε 
νησιωτικές Περιφέρειες. Από τους Πίνακες υφιστάμενων και προβλεπόμενων έργων (Μέρος Ι) προκύπτει πως, 
οι Παξοί δεν έχουν / λειτουργούν ΧΥΤΑ. 
Σχετικά με τις ΜΕΒΑ, προβλέπονται Μονάδες (στο ΠΕΣΔΑ 2016 και στο ΕΣΔΑ)  στα νησιά Ιθάκη, Μεγανήσι και 
Παξούς (ήδη ενταγμένη) 
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(***) Η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΜΕΒΑ Λευκάδας, περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του 
Δήμου Άκτιου – Βόνιτσας (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) με ποσότητες, βάσει ισοζυγίου ΕΣΔΑ, 1283 τν και 
1469 τν αντίστοιχα για το 2025 και το 2030. 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ΜΕΑ Κέρκυρας 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 11/06/2021) 

    ●   ●           

ΜΕΑ Κεφαλλονιάς 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 08/03/2021) 
(επέκταση) 

    ●   ●           

ΜΕΑ Ζακύνθου 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 17/01/2020) 

  ●     ●           

ΜΕΑ Λευκάδας 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 23/09/2019) 

●       ●           

ΜΕΒΑ Κέρκυρας 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 11/06/2021) 

    ●   ●           

ΜΕΒΑ Κεφαλλονιάς 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 08/03/2021) 

    ●   ●           

ΜΕΒΑ Ζακύνθου 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 17/01/2020) 

  ●     ●           

ΜΕΒΑ Λευκάδας 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 23/09/2019) 

●       ●           

ΜΕΒΑ Παξών  ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ   ●     ●           

ΜΕΒΑ Ιθάκης 
ΜΗΔΕΝΙΚΗ / ΑΓΝΩΣΤΗ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

●       ●           

ΜΕΒΑ Μεγανησίου (*) 
ΜΗΔΕΝΙΚΗ / ΑΓΝΩΣΤΗ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

●       ●           

 
● Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης σταδίου 

● Χρονικό ορόσημο λειτουργίας του έργου 

● Μη λειτουργικό έργο 

 

(*) Η ΜΕΒΑ Μεγανησίου είναι ενταγμένο έργο, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία προόδου ωριμότητας 
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ΙI.4 Στόχοι 2025 
 

Περιγραφή Στόχων 2025 
 

➢ Στόχος 1 : Ανακύκλωση Αποβλήτων (Υλικών) Συσκευασίας 
 

Τύπος αποβλήτου Έως τις 31/12/2025 

Σύνολο αποβλήτων συσκευασίας  65% κ.β. 

Πλαστικά  50% κ.β. 

Ξύλο  25% κ.β. 

Σιδηρούχα μέταλλα  70% κ.β. 

Αλουμίνιο  50% κ.β. 

Γυαλί 70% κ.β. 

Χαρτί και χαρτόνι 75% κ.β. 

 

➢ Στόχος 2 : Υποχρεωτική καθολική χωριστή συλλογή των Βιολογικών Αποβλήτων έως 

31 Δεκεμβρίου 2022 και επίτευξη χωριστής συλλογής 35 % το 2025 

 

➢ Στόχος 3 : Αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης 

των ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55 % κατά βάρος 

 

Ορισμοί στόχων & δεικτών  
 

Δείκτης προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (ΠΕΑ) 

 

Πρόκειται για τον πλέον κομβικό δείκτη που σχετίζεται με την υλοποίηση των στόχων της οδηγίας 
2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, 
και ειδικότερα με τους στόχους: 

 έως το 2025, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών 
αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 55 % κατά́ βάρος 

 έως το 2030, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών 
αποβλήτων αυξάνεται τουλάχιστον σε ποσοστό 60 % κατά́ βάρος 

 ως το 2035, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών 
αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65 % κατά́ βάρος  

 

Ο δείκτης αυτός, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2011 «περί́ 
θεσπίσεως κανόνων και μέθοδών υπολογισμού́ για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους 
στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού́ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» υπολογίζεται ως εξής (μέθοδος 4): 
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(Ανακυκλωμένα αστικά απόβλητα) / (Παραγόμενα αστικά απόβλητα) 

 

Τα ανακυκλωμένα αστικά απόβλητα περιλαμβάνουν : 

• Χαρτί και χαρτόνι 

• Μέταλλα 

• Πλαστικά 

• Γυαλί 

• Ξύλο 

• Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

• Μπαταρίες 

• Απορριπτόμενος εξοπλισμός 

• Άλλα αστικά απόβλητα 

 

Τι θεωρείται «ανακυκλωμένο» : Από τον ορισμό της μεθόδου 4 της απόφασης της επιτροπής της 
18ης Νοεμβρίου 2011 «περί́ θεσπίσεως κανόνων και μέθοδών υπολογισμού́ για τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού́ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» προκύπτει ότι: 

 

1. Η ανακύκλωση ΒΕΑΣ συμπεριλαμβάνεται στα ανακυκλωμένα 

 

2. «Η προπαρασκευαστική́ εργασία πριν υποβληθούν τα απόβλητα σε εργασίες ανάκτησης ή 
διάθεσης δεν αποτελεί́ τελική́ ανακύκλωση ή άλλη εργασία τελικής ανάκτησης υλικών. Όταν τα 
απόβλητα συλλέγονται χωριστά́ ή τα προϊόντα μιας εγκατάστασης διαλογής αποστέλλονται για 
εργασίες ανακύκλωσης ή άλλες εργασίες ανάκτησης υλικών χωρίς σημαντικές απώλειες, ως βάρος 
των εν λόγω αποβλήτων μπορεί́ να θεωρηθεί́ το βάρος των αποβλήτων τα οποία προετοιμάστηκαν 
για επαναχρησιμοποίηση, ανακυκλωθήκαν ή υποβληθήκαν σε άλλη ανάκτηση υλικών». Κατά 
συνέπεια, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλες οι ποσότητες που οδηγούνται σε ΔσΠ είναι 
ανακυκλωμένα αστικά απόβλητα μόνο όταν δεν υπάρχουν σημαντικές απώλειες. Στην περίπτωση 
της Ελλάδας τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ είναι της τάξης του 40% επομένως οι απώλειες είναι 
σημαντικές και για τον υπολογισμό του σχετικού δείκτη θα χρησιμοποιήσουμε τα όντως 
ανακυκλωμένα υλικά που προκύπτουν από τα ΚΔΑΥ καθώς και το σύνολο των ΒΕΑΣ.  

 

3. Όταν ο υπολογισμός του στόχου εφαρμόζεται στην αερόβια ή στην αναερόβια επεξεργασία των 
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, τα απόβλητα που υποβάλλονται σε αερόβια ή αναερόβια 
επεξεργασία μπορούν να υπολογίζονται ως ανακυκλωμένα, όταν η εν λόγω επεξεργασία παράγει 
λιπάσματα ή προϊόντα ζύμωσης τα οποία, μετά από περαιτέρω αναγκαία επανεπεξεργασία, 
χρησιμοποιούνται ως ανακυκλωμένο προϊόν, υλικό ή ουσία για διασπορά στο έδαφος, με 
αποτέλεσμα όφελος για τη γεωργία ή οικολογική́ βελτίωση. Κατά συνέπεια, εφόσον λειτουργούν 
ΜΕΒΑ με καθαρό οργανικό κλάσμα, τα εισερχόμενα απόβλητα στις ΜΕΒΑ μπορούν να θεωρηθούν 
ανακυκλωμένα, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας. 
Στην επικαιροποίηση της 2008/98 που έγινε με την οδηγία 2018/851 αναφέρεται επίσης ότι: 

«Η ποσότητα βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που υφίσταται αναερόβια ή αερόβια 
επεξεργασία μπορεί να λογίζεται ως ανακυκλωμένη όταν η εν λόγω επεξεργασία παράγει κομπόστ 
(compost), χώνευμα ή άλλο υλικό με παρεμφερή ποσότητα ανακυκλωμένου περιεχομένου σε 
σχέση με την εισροή, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως ανακυκλωμένο προϊόν, υλικό ή 
ουσία. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται επί του εδάφους, τα κράτη μέλη δύνανται να το 
υπολογίσουν ως ανακυκλωμένο μόνο αν αποφέρει όφελος για τη γεωργία ή οικολογική βελτίωση. 
Από ́ την 1η Ιανουαρίου 2027, τα κράτη μέλη δύνανται να υπολογίσουν τα αστικά βιολογικά 
απόβλητα που υποβάλλονται σε αερόβια ή αναερόβια επεξεργασία ως ανακυκλωμένα μόνο αν, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, έχουν συλλεχθεί χωριστά ή έχουν διαχωριστεί στην πηγή́.» 
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4. Ανάκτηση θεωρείται «κάθε εργασία ανάκτησης, εκτός της ανάκτησης ενέργειας και της 
μεταποίησής τους σε υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα». Επομένως, τα 
παραγόμενα καύσιμα δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στον δείκτη προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.  

 

Επομένως, για τον υπολογισμό του δείκτη προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση εφαρμόζουμε τα ακόλουθα: 

 

ΠΕΑ % = (ΒΕΑΣ + Ανακτώμενα υλικά από ΔσΠ + Ανακτώμενα υλικά από ΜΕΑ + Εισερχόμενα σε 
ΜΕΒΑ) / Σύνολο ΑΣΑ 

 

Δείκτης εκτροπής από την ταφή (ΕΤ) 

 

Ο δείκτης εκτροπής από την ταφή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των αποβλήτων που τελικά δεν 
οδηγούνται σε ταφή. Αυτό το σύνολο περιλαμβάνει: 

 

o Τα ΒΕΑΣ 
o Τα ανακτώμενα υλικά από ΔσΠ 
o Τα εισερχόμενα στις ΜΕΒΑ 
o Τα ανακτώμενα υλικά από ΜΕΑ 
o Τα παραγόμενα καύσιμα 
o Τις απώλειες 

 

Επομένως, ο δείκτης υπολογίζεται ως εξής: 

 

ΕΤ% = (ΒΕΑΣ + Ανακτώμενα υλικά από ΔσΠ + Ανακτώμενα υλικά από ΜΕΑ + Εισερχόμενα σε 
ΜΕΒΑ + Καύσιμα + Απώλειες) / Σύνολο ΑΣΑ 

ή 

ΕΤ% = 100% - (Σύνολο αποβλήτων που θάβονται / σύνολο ΑΣΑ) 

 

Σημείωση : Στα ανακτώμενα υλικά από ΜΕΑ, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το CLO, στη βάση 

της ερμηνείας του ΕΣΔΑ «Σε όσες από τις ΜΕΑ αρχικά έχει επιλεγεί η παραγωγή CLO, δεδομένου 

ότι αυτό μετά από το 2026 δεν λογίζεται πλέον ως ανάκτηση (πλην των περιπτώσεων που αυτό 

χρησιμοποιείται σε εργασίες «επίχωσης», όπως για την αποκατάσταση λατομείων), και εφόσον 

είναι τεχνικοοικονομικά εφικτό, προτείνεται να εξεταστεί η αναπροσαρμογή τους, ώστε το 

οργανικό κλάσμα των υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ, μετά από κατάλληλη διεργασία, να 

ενσωματώνεται στο δευτερογενές καύσιμο, ώστε να αξιοποιείται χωρίς διαχειριστική αβεβαιότητα 

και αυτό το κλάσμα. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα το οργανικό κλάσμα μετά από τη βιολογική 

επεξεργασία είτε να οδηγείται προς εργασίες επίχωσης που θεωρούνται ανάκτηση, είτε να 

ενσωματώνεται στο υπόλειμμα οδηγούμενο στις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης των 

υπολειμμάτων». 

Για τους υπολογισμούς, έγινε, κατ΄αντιστοιχία με τα Κεντρικά Ισοζύγια του ΕΣΔΑ, η 

επιλογή το CLO να μην συμπεριληφθεί στον δείκτη ανάκτησης , παρά μόνο στον δείκτη 

εκτροπής από την ταφή, τόσο για το 2025, όσο και για το 2030, με την προϋπόθεση της 

τυχόν προβλεπόμενης χρήσης του. 
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Υπολογισμός επίτευξης στόχων 2025 και δεικτών  
 

Στόχος 1 : Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας  

➢ Ανακύκλωση Αποβλήτων (Υλικών) Συσκευασίας 
 

Τύπος αποβλήτου Έως τις 
31/12/2025 

Επίτευξη  Παρατηρήσεις 

Σύνολο Αποβλήτων 
Συσκευασίας  
 

65% κ.β. ΝΑΙ Η ανακύκλωση των ΑΣ, στην 
Ελλάδα ήδη από το 2018 
χαρακτηρίζεται από τη μερική 
επίτευξη των στόχων. Στον 
γενικό αυτό «κανόνα» κινείται 
και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 
Σημαντική είναι η συμβολή των 
ΒΕΑΣ. 
Απαιτείται η ενίσχυση της 
δημοτικής ανακύκλωσης και 
ιδίως η αύξηση της καθαρότητας 
των υλικών. 
Απαιτείται η σημαντική 
ενίσχυση της ανακύκλωσης της 
γυάλινης και της ξύλινης 
συσκευασίας.  

Πλαστικά  
 

50% κ.β. ΝΑΙ 

Ξύλο  
 

25% κ.β. ΝΑΙ 

Σιδηρούχα μέταλλα  70% κ.β. 
 

ΝΑΙ 

Αλουμίνιο  
 

50% κ.β. ΝΑΙ 

Γυαλί 
 

70% κ.β. ΝΑΙ 

Χαρτί και χαρτόνι 
 

75% κ.β. ΝΑΙ 

 

 

 

Στόχος 2 : Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων (καφέ κάδος) 35% 

 

Υπολογισμός στόχου : 

 

➢ Με δεδομένο τη λειτουργία το 2025 των ΜΕΒΑ Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και 
Λευκάδας, η διαλογή διακριτού ρεύματος οργανικών (καφέ κάδος) μπορεί να οργανωθεί 
για τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό της περιοχής και σε σχέση με την πραγματική 
δυναμικότητα της κάθε μονάδας. 

➢ Οι ποσότητες στόχου της εξυπηρετούμενης περιοχής, με βάση τις παραδοχές του ΕΣΔΑ 
καλύπτουν : 

✓ Το διακριτό ρεύμα των αποβλήτων κουζίνας (καφέ κάδος) σε ποσοστό 35% επί του 
οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ. 

✓ Το διακριτό ρεύμα των πρασίνων, σε ποσοστό 50% επί της παραγόμενης 
ποσότητας. Σημειώνεται ότι τα πράσινα αποτελούν το 10% του οργανικού 
κλάσματος (ΕΣΔΑ 2020 -2030) 

➢ Οι χωριστά συλλεγόμενες ποσότητες των ρευμάτων του καφέ κάδου και πρασίνων, βάσει 
του Ισοζυγίου ΕΣΔΑ, οδηγούνται για επεξεργασία στις ΜΕΒΑ. 
 

➢ Παρά την ευελιξία των ΜΕΒΑ ως προς την αναλογία επεξεργασίας βιοαποβλήτων καφέ 



Οδηγός ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

33 

κάδου και πρασίνου, για τις ανάγκες των υπολογισμών, επιλέχθηκε η ακολουθία των 
σχεδιαστικών δεδομένων των μονάδων, σε αντιστοιχία με την αναλογία του Ισοζυγίου 
ΕΣΔΑ. 

 

➢ Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι συνολικές ποσότητες βάσει 
δυναμικότητας σχεδιασμού των ΜΕΒΑ και οι ποσότητες στόχου των εξυπηρετούμενων 
περιοχών συνολικά. Παρατηρείται ότι η, συνολική σε επίπεδο Περιφέρειας, δυναμικότητα 
των ΜΕΒΑ επαρκεί για την επεξεργασία των παραγόμενων προδιαλεγμένων οργανικών, 
που εκτιμώνται βάσει του ισοζυγίου ΕΣΔΑ : 

 
ΜΕΒΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ* 
(καφέ κάδος + χωριστή συλλογή 

πρασίνων) 
(τν/έτος) 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕΒΑ (τν/ έτος) 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
(τν/έτος) 

Προδιαλεγμένα 
οργανικά (καφέ κάδος) 

20.252 27.904 + 6.986 

Πράσινα** 2.893 3.986 + 1.093 

ΣΥΝΟΛΟ 23.145 31.890 + 8.079 

 
Σημειώνεται ότι : 
 (*) Η αναλογία οργανικών / πρασίνων, πιθανόν παρουσιάζει μικρή απόκλιση από τα Ισοζύγια. Σε κάθε 
περίπτωση, εξετάζεται η διαφορά δυναμικότητας ΜΕΒΑ σε σχέση με τα προδιαλεγμένα οργανικά. 
(**) Η αποτύπωση και του ρεύματος πρασίνων δεν συσχετίζεται μεν – όπως ήδη έχει αναφερθεί – με τον στόχο 
της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, πλην όμως συμμετέχει στον στόχο της προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. 
 

Διαπιστώσεις : 
 

❖ Τυπικά δεν παρατηρείται απόκλιση από τον στόχο του 35% της συνολικής δυναμικότητας 
των ΜΕΒΑ που προβλέπεται να λειτουργήσουν το 2025, καθώς εμφανίζεται επάρκεια 
επεξεργασίας των προδιαλεγμένων οργανικών, που εκτιμώνται βάσει του ισοζυγίου ΕΣΔΑ. 

❖ Όμως επάρκεια των ΜΕΒΑ, ως συνολική δυναμικότητα, δεν σημαίνει ότι εξυπηρετούνται 
όλα τα νησιά. Δεδομένου ότι για τα τρία νησιά (Μεγανήσι, Παξούς, Ιθάκη) προβλέπονται 
διακριτές ΜΕΒΑ, είναι πιθανό να μη συμμετέχουν στην ΔσΠ ρευμάτων προδιαλεγμένου 
οργανικού και πρασίνου. Σ΄αυτή την περίπτωση, η εικόνα εξυπηρέτησης κάθε περιοχής 
από τη ΜΕΒΑ της, είναι η εξής : 

 

 

     

 Δυναμικότητα 
Σχεδιασμού 

(τόνοι π.ο./έτος) 

Δυναμικότητα 
Ισοζυγίου ΕΣΔΑ 

2025  
(τόνοι π.ο/έτος) 

 

Κάλυψη 
αναγκών 
περιοχής 

(τόνοι π.ο/έτος) 
 

  

ΜΕΒΑ Κέρκυρας 12.500 10.192 10.192  

MEΒA Κεφαλλονιάς 4.604 3.644 3.644  

MEΒA Ζακύνθου 4.800 4.078 4.078  
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MEΒA Λευκάδας 6.000 2.339 2.339  

MEΒA Μεγανησίου, 
Ιθάκης και Παξών 

- 662 0  

ΣΥΝΟΛΟ 
27.904 20.915 20.252  

 

 

❖ Όμως παράλληλα, τα τρία νησιά, είναι εξίσου πιθανό να συμμετέχουν στην ΔσΠ 
βιοαποβλήτων, έστω και σε μεταβατική περίοδο (έως την ολοκλήρωση της κάθε τοπικής 
μονάδας). Άλλωστε, η Δήμοι Μεγανησίου και Ιθάκης, προβλέπεται να μεταφέρουν το 
σύμμεικτο στις ΜΕΑ Λευκάδας και Κεφαλλονιάς αντίστοιχα. Εξαιτίας αυτής της πιθανότητας, 
αλλά και της μικρής δυναμικότητας των ΜΕΒΑ (συνολικά 662 τν προδιαλεγμένου οργανικού), 
λαμβάνεται το θετικό σενάριο ότι, ο στόχος είναι επιτεύξιμος (*), επομένως : 

 

Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων (καφέ κάδος) : 35% 

 

(*) Στην περίπτωση μη συμμετοχής των τριών νησιών, ο στόχος μειώνεται στο 33,9 % 

 

Στόχος 3 : Αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της 
ανακύκλωσης των ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55 % κατά βάρος 

 
Ο υπολογισμός του στόχου στηρίζεται : 
 
Α. Σε ισοζύγια και υπολογισμούς του ΕΣΔΑ, ως προς τα ρεύματα και εν γένει και τις ποσότητες της 
χωριστής συλλογής αποβλήτων. Ο βαθμός επίτευξης της χωριστής συλλογής γίνεται κατά πολύ 
μεγάλο μέρος αποδεκτός, γεγονός που υπογραμμίζει τη ιδιαίτερη σημασία της ανταπόκρισης των 
Δήμων στην ανάπτυξη διακριτών ρευμάτων και στη συλλογή των αντίστοιχων ποσοτήτων.  
 
Β. Στα σχεδιαστικά δεδομένα (δυναμικότητες μονάδων) για την περίπτωση ώριμων έργων.  

 

Γ. Στις παραδοχές : 

 

Παραδοχή 1 :  

Η ποιοτική σύσταση οικιακών ΑΣΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΕΣΔΑ 2020 – 2030) είναι : 

  % Οικιακών στα συνολικά παραγόμενα ΑΣΑ 

Οργανικό 47,90% 

Χαρτί/Χαρτόνι 19,00% 

Πλαστικό 14,10% 

Μέταλλα Fe 2,00% 

Μέταλλα Al 1,00% 

Γυαλί 4,40% 

Υφάσματα 2,20% 

Ξύλο 4,30% 
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ΑΗΗΕ 2,20% 

ΜΠΕΑ 0,10% 

Ογκώδη 2,20% 

Λοιπά 0,80% 

 

 

Παραδοχή 2 :  

Θα επιτευχθεί το ποσοστό της χωριστής συλλογής ανά ρεύμα (ΕΣΔΑ 2020 – 2030). 

Σύνολο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Ποσοστό χωριστής 
συλλογής 2025 

Ποσότητες Ισοζυγίου 
ΕΣΔΑ 
2025 

(τν/έτος) 

Εκτίμηση 

1. Συλλογή πράσινων/αποβλήτων 
κήπων 

50,00% 2.988 (*) Αποδεκτό 

2. Συλλογή μικρών ποσοτήτων 
ανακυκλωσίμων σε Πράσινα Σημεία και 
σημεία συλλογής ΣΕΔ 

4,00% 2.022 Αποδεκτό 

3. Συλλογή ΜΠΕΑ και ΑΗΗΕ σε Πράσινα 
Σημεία και σημεία συλλογής ΣΕΔ 

85,00% 2.408 Αποδεκτό 

4. Συλλογή Ογκώδη, Υφάσματα, Ξύλο σε 
πράσινα σημεία 

30,00% 3.227 Αποδεκτό 

5. Συλλογή βρώσιμα λίπη και έλαια σε 
ΣΕΔ 

80,00% 1.434 Αποδεκτό 

6. Οικιακή κομποστοποίηση 8,00% 2.319 Αποδεκτό 

7. Σύνολο χωριστής συλλογής 
ανακυκλωσίμων (χαρτί – πλαστικό – 
μέταλλο – γυαλί) 

 16.686 Αποδεκτό 

8. Κάδος γυαλιού 45,00% 2.463 Αποδεκτό 

9. Κάδος χαρτιού 51,00% 12.089 Αποδεκτό 

10. Κάδος οργανικού 35,00% 20.918 (*) Αποδεκτό 

11. Κάδος συμμείκτου 46,69% 58.294 Αποδεκτό 

 

(*) Λαμβάνεται υπόψη το θετικό σενάριο, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, στο Στόχο 2. 

 

 

Οι υπολογισμοί του στόχου ανάκτησης στηρίζονται : 

 

❖ Στη Διαλογή στην Πηγή και ανάκτηση (αφαιρούμενων των υπολειμμάτων ΚΔΑΥ, σύμφωνα 
με το Κεντρικό Ισοζύγιο ΕΣΔΑ) των υλικών των ρευμάτων 2-9  του παραπάνω Πίνακα. 

 

❖ Στη χωριστή συλλογή του ρεύματος 10 (καφέ κάδος οργανικού) και του ρεύματος 1 
(πράσινα), που θα οδηγούνται σε ΜΕΒΑ 

 

❖ Στην ανάκτηση ανακυκλώσιμων από τη λειτουργία των ΜΕΑ (Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, 
Ζακύνθου και Λευκάδας), και στην ποσότητα που αναφέρεται στο Ισοζύγιο ΕΣΔΑ και όχι 
με βάση τα δεδομένα σχεδιασμού των μονάδων. 

 

❖ Στην ανάκτηση των ΒΕΑΣ, στην ποσότητα που αναφέρεται στο Ισοζύγιο ΕΣΔΑ. 

 

❖ Στην επιλογή το CLO, να μην υπολογίζεται στον στόχο της ανάκτησης, όπως αναφέρεται 



Οδηγός ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

36 

στην περιγραφή του στόχου ΕΤ (Εκτροπή από την ταφή). 

 

ΠΕΑ % = (Ρεύματα ΔσΠ – Υπόλειμμα ΚΔΑΥ+ Εισερχόμενα σε ΜΕΒΑ + Ανακτώμενα υλικά από 
ΜΕΑ + Ανακτώμενα ΒΕΑΣ) / Σύνολο ΑΣΑ  

 
ΠΕΑ % = [(42.648– 6.516+ 23.906+ 7.651+ 8.926) / 134.910] τν/έτος 

 
ΠΕΑ %: 56,79 % 

 

 

 

Δείκτης εκτροπής από την ταφή 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι : 
 

 Οι λειτουργούσες το 2025, ΜΕΑ Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας δεν 
παράγουν απορριμματογενή καύσιμα, ώστε να προσμετρηθούν στην εκτροπή,  

 Το σύνολο των σύμμεικτων της Περιφέρειας (με την επιφύλαξη της εξυπηρέτησης των 
Παξών), μαζί με τα υπολείμματα ΚΔΑΥ θα οδηγούνται στις ΜΕΑ, 

 Τα ποσοστά και οι ποσότητες παραγωγής CLO, υπολειμμάτων και απωλειών είναι τα 
αναφερόμενα στο Ισοζύγιο ΕΣΔΑ, 

θα εκτρέπονται από την ταφή 

 
 

107.933 τν ΑΣΑ, δηλαδή 

ποσοστό 80 % επί του συνόλου των ΑΣΑ 
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Συγκεντρωτικά αποτελέσματα διαχείρισης ΑΣΑ 2025 (*) 

 
 

(*) Η ποσοστιαία κατανομή όλων των αποτελεσμάτων έγινε έτσι ώστε να αποτυπώνονται οι δείκτες.  

(**)  Το ποσοστό ΥΤ και ο αντίστοιχος δείκτης αποτελούν ένδειξη μεγέθους με μικρή απόκλιση ως προς την 

ακρίβεια. 

 

 

 

Προστασία Περιβάλλοντος 

Δείκτης εκτροπής από ταφή (κιλά / κάτοικο) 424 

Δείκτης ταφής (κιλά / κάτοικο) 106 

ΔσΠ οργανικών – καφέ κάδος (κιλά / κάτοικο)  82 

Σύνολο Ανάκτησης (κιλά / κάτοικο) 301 

 

 

 

 

Αστικά Απόβλητα: 
134.910 τόνοι

20,0% Υγειονομική 
Ταφή

39,1% Ανάκτηση 
ΔσΠ χωριστών 

ρευμάτων & ΒΕΑΣ)

10,1% CLO

17,7% 
ΔσΠηγή 

(Βιοαπόβλητα και 
απόβλητα κήπων 

και πάρκων)
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Αναμενόμενες αλλαγές με μια ματιά 

Δείκτες 2019 2025 Επιθυμητοί στόχοι Επίτευξη στόχου 

Δείκτης εκτροπής από την ταφή 13,4% 80% - - 

Δείκτης προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση  
12,6% 56,79% >55% (2025) 

 

Δείκτης χωριστής συλλογής 

οργανικών  (καφέ κάδος) 0% 35,00% >35% (2025) 
 

 μη επίτευξη στόχου   επίτευξη στόχου 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2030  
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IΙI.1 Περιοχή Αναφοράς  
 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 

Ισοδύναμος Πληθυσμός (ΕΣΔΑ 2020 -2030): 271.447 

Μόνιμος Πληθυσμός (2020 , ΕΣΔΑ 2020 -2030): 195.858 

Έκταση (km2): 2.307 

Πληθυσμιακή Πυκνότητα (άτομα/ km2): 117,66 

 

IΙI.2 Συγκεντρωτικά στοιχεία παραγωγής και διαχείρισης ΑΣΑ 2030 
 

Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ 

 

 

Βιοαπόβλητα
44,30%

Γυαλί
4,30%

Χαρτί - Χαρτόνι
22,20%

Μέταλλα
3,90%

Πλαστικά
13,90%

Ξύλο
4,60%

Λοιπά
6,80%
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Δείκτες Παραγωγής ΑΣΑ 

Παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) (ΕΣΔΑ 2020 -2030) (tn / έτος) 135.176 

Οικιακά (tn / έτος) 125.094  

ΒΕΑΣ (tn / έτος) 10.081  

Βιοαπόβλητα (tn / έτος) 59.883  

Ανακυκλώσιμα (χαρτί – γυαλί – μέταλλο – πλαστικό - ξύλο) (tn / έτος) 66.100 
  

Ετήσια Παραγωγή ΑΣΑ/κάτοικο (kg/κάτοικο/έτος) 498,0 

Ετήσια Παραγωγή βιοαποβλήτων ανά κάτοικο (kg/κάτοικο/έτος) 220,6 

Ετήσια Παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών ανά κάτοικο (χαρτί – γυαλί – μέταλλο – 
πλαστικό - ξύλο) (kg/κάτοικο/ έτος) 

243,5 

Περιβαλλοντική Όχληση (tn ΑΣΑ/έκταση km2) 58,59 

 

 

IΙI.3 Προβλεπόμενες Λειτουργούσες Υποδομές ΜΕΑ και ΜΕΒΑ το έτος 2030 
 
Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δυναμικότητες όλων των Μονάδων ΜΕΑ & ΜΕΒΑ 
(ως προς το προδιαλεγμένο οργανικό), σε σχέση τόσο με τα σημερινά δεδομένα σχεδιασμού, όσο και 
με την πρόβλεψη του Ισοζυγίου ΕΣΔΑ για το 2030, καθώς και η πρόβλεψη λειτουργίας τους. 
 

ΜΕΑ - ΜΕΒΑ Δυναμικότητα Βάσει Σχεδιασμού Δυναμικότητα Βάσει ισοζυγίου 
ΕΣΔΑ 2030 

 ΜΕΒΑ  
(τόνοι π.ο./ έτος) 

ΜΕΑ 
(τόνοι/ έτος) 

ΜΕΒΑ  
(τόνοι π.ο./ έτος) 

ΜΕΑ (*) 
(τόνοι/ έτος) 

ΜΕΑ Κέρκυρας 
 35.000  27.883 

ΜΕΑ Κεφαλλονιάς 
 12.778  10.629 

ΜΕΑ Ζακύνθου 
 13.334  10.909 

ΜΕΑ Λευκάδας 
 22.000  6.546 

ΜΕΒΑ Κέρκυρας 
12.500  11.670  

ΜΕΒΑ Κεφαλλονιάς 
4.604  4.172  

ΜΕΒΑ Ζακύνθου 
4.800  4.669  

ΜΕΒΑ Λευκάδας (**) 
6.000  2.678  

ΜΕΒΑ Παξών 717  263  

ΜΕΒΑ Ιθάκης (***) 377  377  

ΜΕΒΑ Μεγανησίου (***) 123  123  

 
29.121 83.112 23.952 55.967 

 

Επισημάνσεις : 
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(*) Σύμφωνα με το Ισοζύγιο ΕΣΔΑ, τα εισερχόμενα στις ΜΕΑ είναι το ρεύμα του σύμμεικτου (πράσινος κάδος) 
και τα υπολείμματα ΚΔΑΥ. 

(**) Η ΜΕΒΑ Λευκάδας θα εξυπηρετεί και τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας. 

(***) Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία για τη δυναμικότητα βάσει σχεδιασμού λαμβάνεται η 
δυναμικότητα βάσει του ισοζυγίου του ΕΣΔΑ 2030. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ΜΕΑ Κέρκυρας 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 11/06/2021) 

    ●   ●         ●  

ΜΕΑ Κεφαλλονιάς 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 08/03/2021) 
(επέκταση) 

    ●            
● 

ΜΕΑ Ζακύνθου 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 17/01/2020) 

  ●              
● 

ΜΕΑ Λευκάδας 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 23/09/2019) 

●                
● 

ΜΕΒΑ Κέρκυρας 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 11/06/2021) 

    ●            
● 

ΜΕΒΑ Κεφαλλονιάς 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 08/03/2021) 

    ●            
● 

ΜΕΒΑ Ζακύνθου 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 17/01/2020) 

  ●              
● 

ΜΕΒΑ Λευκάδας 
ΥΨΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 23/09/2019) 

●                
● 

ΜΕΒΑ Παξών ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ   ●              ● 

ΜΕΒΑ Ιθάκης 
ΜΗΔΕΝΙΚΗ / ΑΓΝΩΣΤΗ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

●                
● 

ΜΕΒΑ Μεγανησίου 
ΜΗΔΕΝΙΚΗ / ΑΓΝΩΣΤΗ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

●                
● 

 

 

● Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης σταδίου 

● Χρονικό ορόσημο λειτουργίας του έργου 

● Μη λειτουργικό έργο  
 
 
 

 
Στη συνέχεια, γίνονται οι υπολογισμοί των στόχων , σε σχέση με τις προβλέψεις ΕΣΔΑ, καθώς η 
δυναμικότητα των ΜΕΒΑ της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων επαρκεί για την επεξεργασία των 
παραγόμενων προδιαλεγμένων οργανικών, που εκτιμώνται βάσει του ισοζυγίου ΕΣΔΑ για το 2030. 
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IΙI.4  Στόχοι 2030 
 

Περιγραφή Στόχων 2030 
 

➢ Στόχος 1 : Ανακύκλωση Αποβλήτων (Υλικών) Συσκευασίας 

 

Τύπος αποβλήτου Έως τις 31/12/2030 

Σύνολο αποβλήτων συσκευασίας  70% κ.β. 

Πλαστικά  55% κ.β. 

Ξύλο  30% κ.β. 

Σιδηρούχα μέταλλα  80% κ.β. 

Αλουμίνιο  60% κ.β. 

Γυαλί 75% κ.β. 

Χαρτί και χαρτόνι 85% κ.β. 

 

➢ Στόχος 2 : Επίτευξη χωριστής συλλογής οργανικού 40 % το 2030 

 

➢ Στόχος 3 : Αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης 

των ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 60 % κατά βάρος 

 

➢ Στόχος 4 : Ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής στο 10% μέχρι το 2030 

 

Υπολογισμός επίτευξης στόχων 2030 και δεικτών 
 

Στόχος 1 : Ανακύκλωση Υλικών Συσκευασίας  

➢ Ανακύκλωση Αποβλήτων (Υλικών) Συσκευασίας 
 

Τύπος αποβλήτου Έως τις 
31/12/2030 

Επίτευξη  Παρατηρήσεις 

Σύνολο Αποβλήτων 
Συσκευασίας  
 

70% κ.β. ΝΑΙ Η ανακύκλωση των ΑΣ, στην 
Ελλάδα, ήδη από το 2018, 
χαρακτηρίζεται από τη μερική 
επίτευξη των στόχων. Στον γενικό 
αυτό «κανόνα» κινείται και η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 
Σημαντική είναι η συμβολή των 
ΒΕΑΣ. 
Απαιτείται η ενίσχυση της 
δημοτικής ανακύκλωσης και ιδίως 
η αύξηση της καθαρότητας των 
υλικών. 
Απαιτείται η σημαντική ενίσχυση 
της ανακύκλωσης της γυάλινης 
και της ξύλινης συσκευασίας.  

Πλαστικά  
 

55% κ.β. ΝΑΙ 

Ξύλο  
 

30% κ.β. ΝΑΙ 

Σιδηρούχα μέταλλα  80% κ.β. 
 

ΝΑΙ 

Αλουμίνιο  
 

60% κ.β. ΝΑΙ 

Γυαλί 
 

75% κ.β. ΝΑΙ 

Χαρτί και χαρτόνι 
 

85% κ.β. ΝΑΙ 
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Στόχος 2 : Ανακύκλωση Βιοαποβλήτων (καφέ κάδος) 40% 

 

➢ Με βάση τις προβλεπόμενες ΜΕΒΑ, καθώς και τη δυναμικότητά τους, που επαρκεί για την 
επεξεργασία των παραγόμενων προδιαλεγμένων οργανικών, όπως εκτιμώνται βάσει του 
ισοζυγίου ΕΣΔΑ, ο στόχος του 2030 επιτυγχάνεται. 

 

Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων (καφέ κάδος) : 40% 

 

 

Στόχος 3 : Αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της 
ανακύκλωσης των ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 60 % κατά βάρος 

 
Ο υπολογισμός του στόχου στηρίζεται : 
 
Α. Σε ισοζύγια και υπολογισμούς του ΕΣΔΑ, ως προς τα ρεύματα και εν γένει και τις ποσότητες της 
χωριστής συλλογής αποβλήτων. Ο βαθμός επίτευξης της χωριστής συλλογής γίνεται κατά πολύ 
μεγάλο μέρος αποδεκτός, γεγονός που υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της ανταπόκρισης των 
Δήμων στην ανάπτυξη διακριτών ρευμάτων και στη συλλογή των αντίστοιχων ποσοτήτων.  
 
Β. Στα σχεδιαστικά δεδομένα (δυναμικότητες μονάδων) για την περίπτωση ώριμων έργων.  

 

Γ. Στις παραδοχές : 

 

Παραδοχή 1 :  

Η ποιοτική σύσταση οικιακών ΑΣΑ στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (ΕΣΔΑ 2020 – 2030) 

  % Οικιακών στα συνολικά παραγόμενα ΑΣΑ 

Οργανικό 47,90% 

Χαρτί/Χαρτόνι 19,00% 

Πλαστικό 14,10% 

Μέταλλα Fe 2,00% 

Μέταλλα Al 1,00% 

Γυαλί 4,40% 

Υφάσματα 2,20% 

Ξύλο 4,30% 

ΑΗΗΕ 2,20% 

ΜΠΕΑ 0,10% 

Ογκώδη 2,20% 

Λοιπά 0,80% 
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Παραδοχή 2 :  

Θα επιτευχθεί το ποσοστό της χωριστής συλλογής ανά ρεύμα (ΕΣΔΑ 2020 – 2030). 

 

Σύνολο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Ποσοστό 
χωριστής 

συλλογής 2030 

Ισοζύγιο ΕΣΔΑ 
2030 

(τν/έτος) 

Εκτίμηση 

1. Συλλογή πράσινων/αποβλήτων κήπων 60,00% 3.593 Αποδεκτό  

2. Συλλογή μικρών ποσοτήτων ανακυκλωσίμων 
σε Πράσινα Σημεία και σημεία συλλογής ΣΕΔ 

4,00% 2.026 Αποδεκτό 

3. Συλλογή ΜΠΕΑ και ΑΗΗΕ σε Πράσινα Σημεία 
και σημεία συλλογής ΣΕΔ 

85,00% 2.413 Αποδεκτό 

4. Συλλογή Ογκώδη, Υφάσματα, Ξύλο σε 
πράσινα σημεία 

65,00% 7.005 Αποδεκτό 

5. Συλλογή βρώσιμα λίπη και έλαια σε ΣΕΔ 85,00% 1.527 Αποδεκτό 

6. Οικιακή κομποστοποίηση 12,00% 3.485 Αποδεκτό 

7. Σύνολο χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων 
(χαρτί – πλαστικό – μέταλλο – γυαλί) 

 16.273 Αποδεκτό 

8. Κάδος γυαλιού 50,00% 2.742 Αποδεκτό 

9. Κάδος χαρτιού 55,00% 13.063 Αποδεκτό 

10. Κάδος οργανικού 40,00% 23.953 Αποδεκτό 

11. Κάδος συμμείκτου 39,18% 49.015 Αποδεκτό 

 

Οι υπολογισμοί του στόχου ανάκτησης στηρίζονται : 

 

❖ Στη Διαλογή στην Πηγή και ανάκτηση (αφαιρούμενων των υπολειμμάτων ΚΔΑΥ, σύμφωνα 
με το Κεντρικό Ισοζύγιο ΕΣΔΑ) των υλικών των ρευμάτων 2-9  του παραπάνω Πίνακα. 

 

❖ Στη χωριστή συλλογή του ρεύματος 10 (καφέ κάδος οργανικού) και του ρεύματος 1 
(πράσινα), που θα οδηγούνται σε ΜΕΒΑ 

 

❖ Στην ανάκτηση ανακυκλώσιμων από τη λειτουργία των ΜΕΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
και στην ποσότητα που αναφέρεται στο Ισοζύγιο ΕΣΔΑ και όχι με βάση τα δεδομένα 
σχεδιασμού των Μονάδων. 

 

❖ Στην ανάκτηση των ΒΕΑΣ, στην ποσότητα που αναφέρεται στο Ισοζύγιο ΕΣΔΑ. 

 

❖ Στην επιλογή το CLO, να μην υπολογίζεται στον στόχο της ανάκτησης, όπως αναφέρεται 
στην περιγραφή του στόχου ΕΤ (Εκτροπή από την ταφή). 

 

ΠΕΑ % = (Ρεύματα ΔσΠ – Υπόλειμμα ΚΔΑΥ+ Εισερχόμενα σε ΜΕΒΑ + Ανακτώμενα υλικά από 
ΜΕΑ + Ανακτώμενα ΒΕΑΣ) / Σύνολο ΑΣΑ  

 
ΠΕΑ % = [(48.534– 6.712+ 27.546+ 7.168+ 9.178) / 135.176] τν/έτος 

 

ΠΕΑ %: 63,41 % 
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Στόχος 4: Ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής στο 10% μέχρι το 2030 

Επισήμανση : Το CLO θα υπολογίζεται ως εκτροπή από την ταφή με την προϋπόθεση 
προβλεπόμενης χρήσης του.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι : 
 

 Οι λειτουργούσες το 2030, ΜΕΑ Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας δεν 
παράγουν απορριμματογενή καύσιμα, ώστε να προσμετρηθούν στην εκτροπή,  
 

 Το σύνολο των σύμμεικτων της Περιφέρειας (με την επιφύλαξη της εξυπηρέτησης των 
Παξών), μαζί με τα υπολείμματα ΚΔΑΥ θα οδηγούνται στις ΜΕΑ, 

 
 Τα ποσοστά και οι ποσότητες παραγωγής CLO, υπολειμμάτων και απωλειών είναι τα 

αναφερόμενα στο Ισοζύγιο ΕΣΔΑ, 

θα εκτρέπονται από την ταφή 

111.236 τν ΑΣΑ, δηλαδή 

ποσοστό 82,28 % επί του συνόλου των ΑΣΑ 
 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα διαχείρισης ΑΣΑ 2030 (*) 

 

(*) Η ποσοστιαία κατανομή όλων των αποτελεσμάτων έγινε έτσι ώστε να αποτυπώνονται οι δείκτες.  

(**)  Το ποσοστό ΥΤ και ο αντίστοιχος δείκτης αποτελούν ένδειξη μεγέθους με μικρή απόκλιση ως προς την 

ακρίβεια. 

Αστικά Απόβλητα: 
135.176 τόνοι

17,72% (**) Υγειονομική 
Ταφή

43,03% Ανάκτηση 
με ΔσΠ χωριστών 
ρευμάτων & ΒΕΑΣ

8,38% CLO

20,38 % ΔσΠηγή 
(Βιοαπόβλητα και 
απόβλητα κήπων 

και πάρκων)

0,0% Απορριμματογενές 

καύσιμο 
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Προστασία Περιβάλλοντος 

Δείκτης εκτροπής από ταφή (κιλά / κάτοικο) 409,8 

Δείκτης ταφής (κιλά / κάτοικο) 88,24 

ΔσΠ οργανικών – καφέ κάδος (κιλά / κάτοικο)  88 

Σύνολο Ανάκτησης (κιλά / κάτοικο) 316 

 

 

Αναμενόμενες αλλαγές με μια ματιά 

Δείκτες 2025 2030 Επιθυμητοί 

στόχοι 

Επίτευξη στόχου 

Δείκτης εκτροπής από την ταφή 80.00% 82,28% >90% (2030) 
 

Δείκτης προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση  
56.79% 63.41% >60% (2030) 

 

Δείκτης χωριστής συλλογής 

οργανικών  (καφέ κάδος) 
35.00% 40.00% >40% (2030) 

 

 μη επίτευξη στόχου   επίτευξη στόχου 
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Οι ποσότητες και τα ποσοστά των υπολειμματικών προϊόντων ΜΕΑ είναι: 

 

 

Υπολειμματικά προϊόντα  

ΜΕΑ 

 

 

 

Ποσότητες & 

Ποσοστό % ΑΣΑ 

  

     Στόχος  

CLO  11.327 τν    (8,37 %)   

Υπολείμματα  23.280 τν  ( 17,22 %) (*)  

(*) Το ΕΣΔΑ διαφοροποιεί τις Περιφέρειες με έντονη νησιωτικότητα. Όμως η Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων (με την επιφύλαξη των Παξών) παρουσιάζει εικόνα πληρότητας και επάρκειας (ΜΕΑ & ΜΕΒΑ) 

στη διαχείριση των ΑΣΑ. 

Η επίτευξη του στόχου του υπολείμματος <10%, μπορεί να επισυμβεί μόνο με ενεργειακή αξιοποίηση. 
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ΜΕΡΟΣ ΙV  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΕΣΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
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IV.1 Βασικές διαπιστώσεις ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων 

 Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων βρίσκονται σε στάδιο υψηλής ωριμότητας οι ΜΕΑ/ΜΕΒΑ 

Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας  με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης έως το 

2025.  Για τις ανάγκες εκτίμησης του βαθμού επίτευξης των στόχων του 2030 έχει γίνει η 

παραδοχή ότι το σύνολο των προβλεπόμενων στο ΠΕΣΔΑ 2016 έργων θα έχουν ολοκληρωθεί 

και τεθεί σε λειτουργία έως το 2030. 

 Η δυναμικότητα των έργων ΜΕΒΑ (Κεφαλλονιάς, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας) επαρκεί 

για την επεξεργασία των παραγόμενων προδιαλεγμένων οργανικών, που εκτιμώνται βάσει 

του ισοζυγίου ΕΣΔΑ, χωρίς την ανάγκη αύξηση της δυναμικότητάς τους, με δυνατότητα το 

2025 να μπορούν να εξυπηρετήσουν και τα μικρότερα νησιά (Ιθάκη, Παξούς, Μεγανήσι) που 

δεν προβλέπεται να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες υποδομές. 

 Η επίτευξη του στόχου του υπολείμματος, μπορεί να επισυμβεί με ενεργειακή αξιοποίηση. 

 

IV.2 Κρίσιμα Ζητήματα ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων 

 Σχετικά με την ενεργειακή αξιοποίηση του υπολείμματος των ΜΕΑ ο ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων θα πρέπει να διερευνήσει τον τρόπο διαχείρισης. Ειδικότερα θα πρέπει να 

εξετάσει εάν το υπόλειμμα των ΜΕΑ θα οδηγείται πρωτογενώς σε μονάδα ενεργειακής 

αξιοποίησης ή εάν θα παράγει  δευτερογενές καύσιμο από τις δρομολογημένες ΜΕΑ γεγονός 

που σημαίνει την αναβάθμισή τους. 

 Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λειτουργούν 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

(ΚΔΑΥ) όπου οδηγούνται τα προς ανακύκλωση υλικά όλων των Δήμων. Ο σχεδιασμός των 

ΜΕΑ προβλέπει την διαχείριση κατά κανόνα μόνο των ρευμάτων των σύμμεικτων και 

προδιαλεγμένων αποβλήτων. Παράλληλα οι ΜΕΑ ως σύγχρονες εγκαταστάσεις μηχανικής 

διαλογής (οπτικοί & βαλλιστικοί διαχωριστές κ.α. ) έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν ως 

ΚΔΑΥ και να παρέχουν τόσο τα ποιοτικά στοιχεία της ανακύκλωσης ανά Δήμο όσο και να 

συμβάλλουν στη μείωση του κόστους διαχείρισης αλλά και στη γενικότερη εξυπηρέτηση και 

πληροφόρηση των δεδομένων. Αντιθέτως το σύνολο σχεδόν των ΚΔΑΥ λειτουργούν με το 

σύστημα της χειροδιαλογής, σε περιορισμένο ωράριο λειτουργίας αδυνατώντας να 

παρέχουν την διακριτή πληροφορία της ανακύκλωσης ανά Δήμο. Με δεδομένο ότι τα ΚΔΑΥ 

θα χρειαστούν αναβάθμιση, οι Δήμοι & ο ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα πρέπει 

να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται τα προς ανακύκλωση υλικά μέσω των 

ΚΔΑΥ ή θα τα οδηγούν στις ΜΕΑ. 

 Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περιλαμβάνει την κατασκευή 4 ΜΕΑ – ΜΕΒΑ 

(Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Λευκάδα & Ζάκυνθος) και 3 μονάδων κομποστοποίησης 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) σε Ιθάκη, Μεγανήσι & Παξούς. Με δεδομένο τον 

χαμηλό βαθμό ωριμότητας των ΜΕΒΑ, το κόστος λειτουργίας τους, τις τυχόν αντιδράσεις 

στην χωροθέτησή τους καθώς και ότι η κατασκευή των ΜΕΑ θα προηγηθεί χρονικά και θα 

συμβάλλει στην έγκαιρη επίτευξη των στόχων, να επανεκτιμηθεί η σκοπιμότητα υλοποίησής 

τους. 

 Οι ΜΕΒΑ είναι μονάδες που μπορούν να ενσωματωθούν και ενσωματώνονται «κατά κανόνα» 

σε ΜΕΑ στη βάση της ολοκληρωμένης διαχείρισης όλων των διακριτών ρευμάτων. Γι΄αυτό 

θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον οριστικό σχεδιασμό των δρομολογημένων ΜΕΑ 



Οδηγός ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

51 

(διακριτή γραμμή επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών, πρόβλεψη επαρκούς 

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

αξιοποίηση υποδομών βιολογικής επεξεργασίας που προορίζονται για τα σύμμεικτα για την 

επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών) κατά την αναμενόμενη και ευκταία αύξηση 

των ποσοτήτων των προδιαλεγμένων οργανικών ΑΣΑ τα επόμενα έτη, έτσι ώστε να 

εξορθολογιστεί το επενδυτικό και το αντίστοιχα λειτουργικό κόστος για τους φορείς σε 

περιφερειακό επίπεδο. 
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ΜΕΡΟΣ V  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
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V.1 Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
 
Η επιτυχής υλοποίηση του εκάστοτε εγκεκριμένου περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης 

αποβλήτων προϋποθέτει ταυτόχρονα και την ύπαρξη ενός επαρκούς και αποτελεσματικού 

μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
Ο μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης θα συμβάλει καταλυτικά στην πορεία 

υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ με ορίζοντα εφαρμογής έως το καταληκτικό έτος ορόσημο 2030 και 

προτείνεται να αποτελείται από:  

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

διαχείρισης στερεών αποβλήτων και κατ΄επέκταση συνολικά της εφαρμογής του ισχύοντος ΕΣΔΑ 

2020-2030. Με τη διαδικασία της παρακολούθησης (monitoring) επιχειρείται η μέτρηση 

αποτελεσμάτων σε σχέση με τους «ρεαλιστικούς» στόχους που θα επικυρωθούν στο τελικό 

στάδιο έγκρισης του περιφερειακού σχεδιασμού από τα αρμόδια προς του τούτο όργανα 

σύμφωνα με την εθνική (άρθ. 35, παρ. 2 του ν. 4042/2012) και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η 

παρακολούθηση θα έχει ως στόχο την επαλήθευση ενεργειών που σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται στον «κύκλο» ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, την 

αποτύπωση των πόρων που χρησιμοποιούνται, τη χρονική διάσταση της εκτέλεσης των 

απαραίτητων ενεργειών από τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμους & ΦοΔΣΑ) και την καταγραφή 

των δεικτών παρακολούθησης/αποτελεσμάτων που θα πρέπει να θεσμοθετηθούν από το 

Υ.Π.ΕΝ. ακολουθώντας τη λογική της γενικής και βασικής αρχής «αν δεν μπορείς να το μετρήσεις, 

δε μπορείς να το διοικήσεις». 

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

ΥΠΕΝ που  θα  κληθεί  να  υποστηρίξει  και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα από τη λειτουργία 

του συστήματος παρακολούθησης με σκοπό τη λήψη καθοριστικών αποφάσεων και τυχόν 

διορθωτικών ενεργειών.  

Πιο συγκεκριμένα ως προς το σύστημα παρακολούθησης, προτείνεται η πλήρης αναβάθμιση και 

επέκταση του υπάρχοντος «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 

Αποβλήτων» (ΟΠΣΔΑ) το οποίο θα πρέπει να αποτελεί βασικό εργαλείο της Γενικής Γραμματείας 

Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, το οποίο κατέχει την τομεακή πολιτική της 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω σύστημα ήδη προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (ν. 

4555/2018, ΦΕΚ Α 133) και παρακολουθείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & 

Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) με περιορισμένες εφαρμογές και δυνατότητες (απλή καταγραφή υποδομών, 

στοιχεία ωριμότητας κ.ο.κ.), χωρίς να συμβάλει με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στην «ουσιαστική» 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων καθώς και των 

ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των ΠΕΣΔΑ που έχουν υλοποιηθεί, καθώς δεν αποτελεί πολιτική 

συνιστώσα του ΥΠΕΝ. Βάσει των άρθ. 227 (παρ. 1, περ. ιε) και 228 (παρ. 1, περ. ιβ) του ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ Α 133) οι ΦοΔΣΑ και οι Δήμοι αντίστοιχα είναι αρμόδιοι για  την καταχώρηση στοιχείων στο 

υπάρχον ΟΠΣΔΑ. 

Η αναβάθμιση και επέκταση της πλατφόρμας του ΟΠΣΔΑ προτείνεται να στηρίζεται στα 

παρακάτω: 

 Διασύνδεση με όλα τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει το ΥΠΕΝ (Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Αποβλήτων, Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο ως προς τα έργα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων) καθώς και συναρμόδιων Υπουργείων που σχετίζονται με τη διαχείριση 
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χρηματοδοτικών εργαλείων (Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων & ΥΠΕΣ) στον τομέα των 

στερεών αποβλήτων.  

 Συστηματοποίηση της διαδικασίας συγκέντρωσης και καταγραφής αξιόπιστων στοιχείων (μέση 

σύσταση ΑΣΑ, ποσότητες αποβλήτων που υπέστησαν επεξεργασία σε ΜΕΑ/ΜΕΒΑ σε t/έτος κ.ο.κ.) 

από τους Δήμους και τους ΦοΔΣΑ που απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

ΠΕΣΔΑ. 

 Χρήση προκαθορισμένων δεικτών παρακολούθησης/απόδοσης με τους οποίους θα μετράται και 

θα αποτιμάται η εξέλιξη και η πρόοδος υλοποίησης των τιθέμενων στόχων του ΠΕΣΔΑ 

(προετοιμασία αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών κ.ά.). Οι 

δείκτες παρακολούθησης/απόδοσης που θα καθοριστούν από το ΥΠΕΝ θα πρέπει να είναι εύκολα 

μετρήσιμοι, αντικειμενικοί και αντιπροσωπευτικοί των τιθέμενων στόχων διαχείρισης αποβλήτων 

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

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

συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

 Κατάρτιση τυποποιημένης συγκεντρωτικής απολογιστικής ετήσιας/πενταετούς έκθεσης για τους 

Φο.Δ.Σ.Α. σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των στόχων του ΠΕΣΔΑ, την τεκμηρίωση μη 

επίτευξης των στόχων καθώς και τους λόγους που ενδεχομένως καθιστούν αναγκαία την 

αναθεώρησή του. Η εν λόγω έκθεση προόδου θα αξιολογείται πλήρως από τη διοικητική δομή 

που θα ηγείται την παρακολούθηση  του συστήματος και οι ΦοΔΣΑ θα ενημερώνονται με σαφές 

σχέδιο συμμόρφωσης από τα αρμόδια διοικητικά όργανα για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν 

με στόχο τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Με τη συστηματική σύγκριση στόχων-αποτελεσμάτων καθίσταται δυνατή η αποτίμηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προς υλοποίηση και υλοποιηθέντων υποδομών, ο 

έλεγχος της πορείας και της ποιότητας του «σχεδιασμού» προς τους στόχους οι οποίοι θα τεθούν και 

τελικά μια συγκροτημένη αναφορά προτάσεων με στόχο την αναθεώρηση του σχεδιασμού στον 

χρόνο που προβλέπεται ή ενδεχομένως και νωρίτερα για την επίτευξη των επιθυμητών ποιοτικών και 

ποσοτικών στόχων για τις ροές των αποβλήτων.  

Επισημαίνεται  ότι η προτεινόμενη αναβάθμιση και επέκταση της πλατφόρμας του ΟΠΣΔΑ δεν θα 

πρέπει να αντιμετωπισθεί ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως μέρος μίας ευρύτερης δέσμης μέτρων 

που θα πρέπει να στοχεύουν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό  του τομέα της  Διαχείρισης των 

Στερεών Αποβλήτων. 

Ο σχεδιασμός των απαιτούμενων μέτρων για την αποτελεσματική διαχείριση των στερεών 

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

αναμενόμενα οφέλη από τη εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών  σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης των 

αποβλήτων και να εξειδικεύσει τις αναγκαίες δράσεις που θα οδηγήσουν σε ταχύτερη, ασφαλέστερη, 

οικονομικότερη και με μεγαλύτερη διαφάνεια διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Η εξασφάλιση 

πόρων από την βελτιστοποίηση των  πρακτικών συλλογής των απορριμμάτων, η μετάβαση σε 

συστήματα χρέωσης των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων «Πληρώνω Όσο Πετάω» (Pay As You 

Throw) και  η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες της πόλης αποτελούν 

ορισμένες μόνο δυνατότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από την αναβάθμιση των 

υφιστάμενων πληροφορικών συστημάτων, την εξασφάλιση  της διαλειτουργικότητάς τους και την 

εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών που αυτή μπορεί να υποστηρίξει.   

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

αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τη κατεύθυνση αυτή. Ο καθορισμός 
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ευδιάκριτων στόχων, η εξειδίκευση των κατευθύνσεων για την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και 

νέων τεχνολογιών και ο σχεδιασμός ενός σχεδίου οργανωμένης μετάβασης σε ένα υψηλότερο 

επίπεδο ψηφιακής οργάνωσης, λειτουργίας και διακυβέρνησης κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση 

ώστε ο τομέας της διαχείρισης στερεών αποβλήτων να κεφαλαιοποιήσει την προστιθέμενη αξία από 

την εισαγωγή έξυπνων ψηφιακών επενδύσεων.    

 
 

                              
 

 

 
 

 
 
Εν κατακλείδι, η ανάπτυξη του προτεινόμενου μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης 

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

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

καθορίζοντας κατάλληλα και συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για την αντικειμενική 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων  

της χώρας. 

 

 

 

Αναβάθμιση 

ΟΠΣ ΔΑ

(ΥΠΕΝ)

ΗΜΑ

Χρηματ
οδοτικά 
εργαλεί

α

ΗΠΜ
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Παράρτημα Ι-Προτεινόμενα έργα Φορέα για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 
2027 
 

Στο παρόν Παράρτημα παρουσιάζεται ενδεικτικός Πίνακας προς συμπλήρωση από τον οικείο ΦοΔΣΑ κατά τη φάση της επικείμενης διαβούλευσης με 

τους Δήμους και το ΦοΔΣΑ της οικείας Περιφέρειας με στόχο την πλήρη καταγραφή των πραγματικών αναγκών σε δράσεις και τυχόν νέες υποδομές για την 

υλοποίηση του υπό αναθεώρηση περιφερειακού σχεδιασμού, δεδομένου ότι από τα καταγεγραμμένα στοιχεία των ερωτηματολόγιων που απεστάλησαν 

στους Φορείς (προ σύστασης του Διαβαθμιδικού) δεν προκύπτουν νέα προτεινόμενα έργα. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Α/Α 
Επωνυμία 

ΦοΔΣΑ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ                                                
2021-2027 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΔΟΣ (tn/y) 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ  
ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΟΥ  

ΕΝΔ. Π/Υ (€) 
ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΙ 

ΔΗΜΟΙ 
ΕΞΥΠ/ΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Σύμμεικτα ΑΥ ΒΑ Ιλύες Άλλο 

1                         

2                         

3                         
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 

Για τη σύνταξη του παρόντος Οδηγού λήφθηκαν υπόψη στοιχεία και δεδομένα από τις κάτωθι 

βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές: 

 Τη μελέτη του ΠΕΣΔΑ (2016-2020) της οικείας Περιφέρειας. 
 Τη με αριθ. 39/2020 (ΦΕΚ A 185) Π.Υ.Σ. «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

(Ε.Σ.Δ.Α.)» για την περίοδο 2020-2030. 
 Τον «Οδηγό-Γενικές Κατευθύνσεις για την επικαιροποίηση των ΠΕΣΔΑ» της ΓΓΣΔΑ του ΥΠΕΝ για 

την περίοδο 2020-2030. 
 Τα στοιχεία της ΕΕΑΑ (Τεκμαρτή ανάλυση ανά ΟΤΑ για το έτος 2019). 
 Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια των ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας (προ σύστασης του 

Διαβαθμιδικού) που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης (2019-2020). 
 Τα στοιχεία της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Ενταγμένες Πράξεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των 

ΑΣΑ, έως 31.12.2020). 
 Δημοσιοποιημένα στοιχεία έργων-μελετών (ΜΠΕ, ΑΕΠΟ, τεχνικές μελέτες, συμβάσεις έργων 

κ.ο.κ.) από τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα (ΗΠΜ, ΕΣΗΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.α.). 

 

 

 

 


