
Προετοιμασία Εθνικών Σχεδίων 
Πρόληψης Παραγωγής

και Διαχείρισης Αποβλήτων

ΤΕΕ-ΤΚΜ_6 Φεβρουαρίου 2014



Η νέα κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα σχετίζεται με τις
εισροές πόρων στην οικονομία, με τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και με
στρατηγικές για περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διαχείρισή
τους, ενώ αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο, οι δυνατότητες εφαρμογής
οικονομικών εργαλείων και κινήτρων για την επίτευξη στόχων περιβαλλοντικής
πολιτικής, επιπλέον των παραδοσιακών ρυθμίσεων.

Βασικά θεσμικά κείμενα διαμόρφωσης πολιτικής
 Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, που ενσωματώθηκε στο εθνικό

δίκαιο με το Νόμο 4042/2012.
 Στρατηγική «Ευρώπη 2020», που εντάσσει την εμβληματική πρωτοβουλία «Μια

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους»
 Χάρτης πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων (έως 2020)
 Πρόταση για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (έως 2020). Μετατροπή

της Ε.Ε. σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων
εκπομπών CO2 και αποδοτικής χρήσης των πόρων

Πλαίσιο πολιτικής



Βασικές κατευθύνσεις (α)

Οι βασικές κατευθύνσεις της οδηγίας-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ και του Νόμου 
4042/2012 έχουν ως εξής:

 Πεδίο εφαρμογής το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων (αστικά, λοιπά μη
επικίνδυνα, επικίνδυνα απόβλητα και απόβλητα έλαια)

 Ο παραγωγός και ο κάτοχος των αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται τα
απόβλητα κατά τρόπον που να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με εφαρμογή της κατευθυντήριας
αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει".

 Με σκοπό την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των πόρων, τηρείται κατά το
δυνατόν η ιεράρχηση διαχείρισης: α) πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, β)
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους
ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) διάθεση,

 Η ιεράρχηση αφορά το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων της επικράτειας.
 Προτεραιότητα η ασφαλής διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ώστε να

ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο
περιβάλλον



Βασικές κατευθύνσεις (β)

Προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας
 Ενθαρρύνεται η καθιέρωση χωριστής συλλογής αποβλήτων όπου αυτό είναι

τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό και ενδεδειγμένο για να
επιτευχθούν ποιοτικά πρότυπα στους τομείς ανακύκλωσης και στο πλαίσιο
αυτό καθιερώνεται χωριστή συλλογή τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλο,
πλαστικό και γυαλί έως το 2015 .

 Έως το 2020 επιτυγχάνεται αύξηση της προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων και ειδικότερα για το
χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά κατά 50 %
τουλάχιστον του συνολικού βάρους τους.

 Έως το 2020 επιτυγχάνεται αύξηση της προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση μη επικίνδυνων
αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων κατά 70 % τουλάχιστον του
συνολικού βάρους τους.

Προώθηση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων
 Ενθαρρύνεται η επίτευξη χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων

ώστε να διευκολύνεται η κατάλληλη επεξεργασία και ανακύκλωσή τους και
τίθενται εθνικοί στόχοι για το 2015 (5%) και το 2020 (10%).



Ενθάρρυνση χρήσης οικονομικών εργαλείων
 Ενισχύεται η έννοια της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» προς

υποστήριξη του σχεδιασμού και της παραγωγής αγαθών τα οποία λαμβάνουν
πλήρως υπόψη και διευκολύνουν την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των
πόρων, καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους.
Στην Ελλάδα η «διευρυμένη ευθύνη παραγωγού» εφαρμόζεται στα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών κάι άλλων προίόντων του Ν.2939/2001.

 Ενθαρρύνεται η χρήση οικονομικών εργαλείων για την προώθηση της ιεραρχίας
αποβλήτων.
Το σκοπό αυτό επιτελεί το ειδικό τέλος ταφής που προβλέπεται στο ν.4042/2012
για την διάθεση μη επεξεργασμένων σύμμεικτων αστικών, βιοαποδομήσιμων και
αδρανών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Βασικές κατευθύνσεις (γ)



Τήρηση βασικών υποχρεώσεων από ισχύουσες ειδικότερες
οδηγίες για τα απόβλητα, που έχουν προσδιορίσει σε πολύ μεγάλο
βαθμό τη στοχοθεσία του υφιστάμενου εθνικού σχεδιασμού μη
επικινδύνων αποβλήτων και των ΠΕΣΔΑ.

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, για να δημιουργήσουν
ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης
αποβλήτων και εγκαταστάσεων για την ανάκτηση σύμμεικτων αστικών
αποβλήτων από νοικοκυριά, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες
διαθέσιμες τεχνικές.

 Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις
σχεδιασμού που ορίζονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις
συσκευασίες και τη στρατηγική μείωσης των βιοαποδομήσιμων αστικών
αποβλήτων που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής, σύμφωνα
με το άρθρο 5 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.

Βασικές κατευθύνσεις (δ)



Υποχρεώσεις κατάρτισης σχεδιασμών

Οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής και η στοχοθεσία
ενσωματώνονται σε νέα σχέδια διαχείρισης  

 Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος ή προγραμμάτων
πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, μετά από ευρεία διαβούλευση.
Τα προγράμματα πρόληψης λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο
ζωής των προϊόντων και των υλικών και έχουν ως στόχο την
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την παραγωγή
αποβλήτων.

 Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, μετά από
ευρεία διαβούλευση.
Τα σχέδια διαχείρισης καλύπτουν, μόνα τους ή συνδυασμένα, το σύνολο
των ρευμάτων αποβλήτων σε ολόκληρη την γεωγραφική επικράτεια της
χώρας.



Προγραμματισμός ΥΠΕΚΑ για επίτευξη 
στόχων οδηγίας 2008/98/ΕΚ 

 Κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής
Αποβλήτων

 Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, ως στρατηγικός
σχεδιασμός για το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων

 Κατάρτιση Ειδικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων για ειδικά ρεύματα σε εθνική
κλίμακα.

 Αξιολόγηση και προσαρμογή ΠΕΣΔΑ στη στοχοθεσία και κατευθύνσεις της
οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του εθνικού σχεδιασμού. Τα αναθεωρημένα
περιφερειακά σχέδια θα περιλαμβάνουν την εκτίμηση των αναγκών για νέα
προγράμματα συλλογής, ολοκληρωμένη κοστολόγηση των υπηρεσιών
διαχείρισης αποβλήτων, σχεδιασμό πρόσθετων υποδομών και προγραμμάτων
διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και τις σχετικώς απαιτούμενες επενδύσεις.

 Σχεδιασμός των επενδυτικών προτεραιοτήτων της προγραμματικής περιόδου
2014-2020 σε άμεση συνάρτηση με την επίτευξη των στόχων της οδηγίας
2008/98/ΕΚ και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βασικά Χαρακτηριστικά Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού 6ετία (έως το 2020)
Πραγματεύεται 18 ρεύματα  αποβλήτων στις ακόλουθες κατηγορίες :
 Απόβλητα αστικού τύπου (αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών, 

ιλύων αστικού τύπου, ΜΠΕΑ, απόβλητα ΗΕΕ και φορητές μπαταρίες αστικής προέλευσης)
 Απόβλητα βιομηχανικής προέλευσης και συναφών δραστηριοτήτων (βιομηχανικά 

απόβλητα, απόβλητα έλαια, ΟΤΚΖ, ελαστικά, ΑΗΕΕ, μπαταρίες & συσσωρευτές, απόβλητα 
υγειονομικών μονάδων, απόβλητα από οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ζωικά υποπροϊόντα)

 Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
 Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
 Εξορυκτικά απόβλητα

Αξιολόγηση κατάστασης και καθορισμός αναγκών σε υποδομές και δίκτυα διαχείρισης
Εφαρμογή γενικών και ειδικών στόχων ανά ρεύμα αποβλήτων
Σχέδιο ανά ρεύμα αποβλήτων
Κατάρτιση προγραμμάτων αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ (t)  ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ (t)  ΣΥΝΟΛΟ (t) 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  6.500  5.741.500  5.748.000 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  272.950  17.388.500  17.661.450 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ    10.781.500  10.781.500 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ  598  1.306.500  1.307.098 

ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΑ    346.967.200  346.967.200 

Βάση αναφοράς: παραγωγή αποβλήτων έτους 2011



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΤΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 2011  
(ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΑ) 

ΑΗΕΕ
  

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2012   
ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ  2010

ΧΑΡΤ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 
ΜΕΤΑΛΛΟ, ΓΥΑΛΙ

2015  
2015  ‐

2020

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΜΕΡΙΚΗ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ

70,85% 
ΣΤΟΧΟΥ



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ/ΑΝΑΓΚΩΝ  ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Απόβλητα βιομηχανικής προέλευσης και συναφών δραστηριοτήτων
• Ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης δικτύων συλλογής
• Ελλείψεις σε υποδομές ανάκτησης και διάθεσης
• Αντιμετώπιση ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων
Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
• Ανάγκη ανάπτυξης δικτύων συλλογής
• Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και βιοαερίου
Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
• Ανάγκη επίτευξης στόχου ανακύκλωσης 70% έως 2020
• Ελλείψεις σε υποδομές ανάκτησης και διάθεσης
Εξορυκτικά απόβλητα
• Συστηματοποίηση καταγραφών
• Ελλείψεις σε προγράμματα αποκατάστασης



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 Υψηλή προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

 Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για όλα τα ρεύματα αποβλήτων.

 Κατά προτεραιότητα προώθηση της ανακύκλωσης.

 Ενίσχυση της εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

 Επιδίωξη της αυτάρκειας της χώρας σε υποδομές ανάκτησης και διάθεσης των 
αποβλήτων.

 Συμβατότητα των σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων με το εθνικό χωροταξικό 
πλαίσιο.  

 Ειδική αντιμετώπιση για απομακρυσμένες-ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

 Προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των 
αποβλήτων, - υποστήριξη περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών, της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας- μέγιστη δυνατή αξιοποίηση δημόσιων και 
ιδιωτικών πόρων.

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών.

 Ορθολογικές και διαφανείς υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους παραγωγούς 
αποβλήτων.



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Έως και 2014
• Πλήρης μετάβαση στους νέους φορείς διαχείρισης αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), ενισχύοντας τη 

θεσμική και τεχνική τους επάρκεια για τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που 
παράγονται στη γεωγραφική ενότητα αρμοδιότητάς τους. 

Έως και 2015
• Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης 

των αποβλήτων - Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων αποβλήτων, προσβάσιμο
από όλους τους αρμόδιους φορείς.

• Αναμόρφωση κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των 
αποβλήτων.

• Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα.
• Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) με γνώμονα το νέο ΕΣΔΑ.
• Εξάλειψη ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων
Έως και 2018
• Εξάλειψη ανεξέλεγκτης διάθεσης λοιπών αποβλήτων
• Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων και αποκατάσταση των 

χώρων αποθήκευσής τους.



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Έως και 2020
• Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση.
• Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων.
• Βέλτιστη αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου των αποβλήτων που δεν 

μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν.
• Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων 

που διατίθενται για υγειονομική ταφή.
• Πλήρης αξιοποίηση και σύνδεση υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης με 

τους τιθέμενους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης. 
• Περιορισμός της διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων. 
• Σταδιακή εξάλειψη της παράνομης διακίνησης αποβλήτων εντός της χώρας.
• Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων.
Μετά το 2020
• Απαγόρευση διάθεσης σε ΧΥΤ μη επεξεργασμένων σύμμεικτων δημοτικών, 

βιοαποβλήτων και ΑΕΚΚ (απόβλητα με κωδικούς ΕΚΑ: 20 01 08, 20 02 01, 20 02 
02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 
04). 



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Σχεδιασμός για απόβλητα αστικού τύπου (1)
Εκτιμώμενη παραγωγή αποβλήτων αστικού τύπου για το 2020: 6,35 εκατομμύρια 
τόνους (εμπεριέχονται οι συσκευασίες, ΑΗΗΕ  αστικής προέλευσης, φορητές οικιακές 
ηλεκτρικές στήλες, ΜΠΕΑ και ιλύες αστικού τύπου)

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής
1. Εντατικοποίηση των δράσεων εκτροπής των βιοαποβλήτων από την ταφή με οικιακή 

κομποστοποίηση, εκτροπή σε αγροτικές περιοχές, συλλογή και διαχείριση βρώσιμων ελαίων 
και λιπών (2020)

2. Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και ανακύκλωση τους σε μονάδες 
προδιαλεγμένου κλάσματος (2020)

3. Εγκατάσταση πυκνού δικτύου συλλογής και ανάκτησης υλικών συσκευασίας για το σύνολο 
της χώρας (2018)

4. Εγκατάσταση δικτύου χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού και γυαλιού σε δημόσιους χώρους 
(2018)

5. Εγκατάσταση δικτύου χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού και γυαλιού για το σύνολο της 
χώρας (2020)

6. Ανάπτυξη νέων υποδομών ή επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων διαλογής ΑΥ 
(ΚΔΑΥ) ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες κάθε Περιφέρειας (2020)
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Σχεδιασμός για απόβλητα αστικού τύπου (2)

Διαμόρφωση δικτύου επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ
1. Λειτουργία των 4 υφιστάμενων ΜΕΑ και έναρξη λειτουργίας των 17 «ώριμων» ΜΕΑ με 

συνολική δυναμικότητα 3.260.000tn ΑΣΑ
2. Λειτουργία πρόσθετων ΜΕΑ σε περιφέρειες όπου δεν έχει μέχρι σήμερα ωριμάσει ανάλογη 

υποδομή, επέκταση προβλεπόμενης δυναμικότητας προκειμένου να καλυφθεί η τυχόν 
αναγκαία πρόσθετη δυναμικότητα των 1.223.00tn .

Διαμόρφωση δικτύου διάθεσης 
1. Μετατροπή των ΧΥΤΑ της Ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης σε ΧΥΤΥ (2020)
2. Επέκταση όπου είναι εφικτό ή αντικατάσταση των ΧΥΤΑ που αναμένεται να πληρωθούν έως 

το 2020 
3. Διερεύνηση εγκατάστασης δύο εργοστασίων καύσης – συναποτέφρωσης (2016)

Ολοκλήρωση προγράμματος εξάλειψης ΧΑΔΑ (2015)

Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης παραγωγών και πολιτών
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Σχεδιασμός για απόβλητα αστικού τύπου (3)

Ιλύες αστικού τύπου (181,2 χιλ. τόνων σε ξηρή βάση).
1. Οι ΕΕΛ μητροπολιτικών περιοχών παραλαμβάνουν ιλύες γειτονικών αστικών ΕΕΛ και 

βιομηχανικών μονάδων, την ξηραμένη ιλύ προς ενεργειακή ανάκτηση μέσω καύσης (2015)
2. Δημιουργία και υποστήριξη ολιγάριθμων κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 

διαχείρισης ιλύος, κατά προτεραιότητα επ’ ωφελεία της γεωργίας (2018)

ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης (73,6 χιλ. τόνων)
Για αστικές περιοχές, δημιουργία ενός τουλάχιστον δημοτικού σημείου συλλογής ανά 200.000 
1. Κατοίκους (2015)
2. Για περιφερειακές περιοχές, δημιουργία ενός τουλάχιστον δημοτικού σημείου συλλογής ανά 

50.000 κατοίκους (2015)

Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (1,13 χιλ. τόνων) 
1. Πύκνωση δικτύου συλλογής – επέκταση σημείων (2014)
2. Δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης στα νησιά (2015)
3. Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών (2016)



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Σχεδιασμός για βιομηχανικά απόβλητα (1)

Η προβλεπόμενη παραγωγή βιομηχανικών αποβλήτων και αποβλήτων λοιπών δραστηριοτήτων 
στη χώρα το 2020 εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 19,9 εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων οι 340 
χιλιάδες τόνοι (ποσοστό 1,7%) είναι επικίνδυνα απόβλητα. 

Ανάπτυξη δικτύου ανάκτησης μη επικίνδυνων Β.Α. 
(i) Ενσωμάτωση στο δίκτυο ανάκτησης ανόργανων Β.Α. των διαθέσιμων υποδομών αξιοποίησης 
από τη βιομηχανία, τον κατασκευαστικό τομέα και τον εξορυκτικό τομέα.
(ii) Eπέκταση του δικτύου ανάκτησης ζωικών και φυτικών υπολειμμάτων και βιοαποδομήσιμων
λασπών βιομηχανικής προέλευσης επιδιώκοντας, όπου αυτό είναι εφικτό, τη συνένωση με το 
δίκτυο ανάκτησης οργανικών αποβλήτων άλλης προέλευσης.
(iii) Μεγιστοποίηση δυνατοτήτων αξιοποίησης ήπιων εφαρμογών, όπως οι επιχωματώσεις και η 
αποκατάσταση "τραυματισμένων" αναγλύφων, οι οποίες συνιστούν εργασίες ανάκτησης.

Ανάπτυξη δικτύου ανάκτησης επικίνδυνων Β.Α.
(i) Διαμόρφωση επαρκών υποδομών επεξεργασίας ανακτήσιμων επικίνδυνων Β.Α. που δεν 
μπορούν να αξιοποιηθούν από τους παραγωγούς για την παραγωγή εναλλακτικών α΄ υλών και 
καυσίμων.
(ii) Eνσωμάτωση στο δίκτυο του συνόλου των διαθέσιμων υποδομών αξιοποίησης από τη 
βιομηχανία.



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Σχεδιασμός για βιομηχανικά απόβλητα (2)

Διαμόρφωση δικτύου διάθεσης μη επικίνδυνων Β.Α.
1. ΧΥΤ προς εξυπηρέτηση των ιδίων (και τρίτων) για τους παραγωγούς που πρέπει να 

διαθέσουν απόβλητα άνω των 50 χιλ. τόνων ετησίως.
2. Διάθεση στους υφιστάμενους ΧΥΤ αστικών των αποβλήτων βιομηχανικής προέλευσης που 

προσομοιάζουν ή είναι συμβατά με τα αστικά, εφόσον δεν τίθενται ζητήματα κορεσμού έως 
το 2020 και μέχρι την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών.

3. ΧΥΤ μη επικινδύνων (πλην ανόργανων) σε κάθε Περιφέρεια μέσω της συνδιάθεσης ή και 
της συν-εγκατάστασης σε κάθε (υφιστάμενο ή νέο) ΧΥΤ αστικών, όπου αυτό είναι εφικτό.

4. ΧΥΤ ανόργανων αποβλήτων σε κάθε περιφέρεια μέσω της συνδιάθεσης ή και της συν-
εγκατάστασης σε κάθε ΧΥΤ αδρανών, όπου αυτό είναι εφικτό.

5. Σε άλλη περίπτωση από το σημείο (iii) και (iv), εξεύρεση ανάλογων χώρων, κατά 
προτεραιότητα σε εξοφλημένα ορυχεία και σε παρεμφερούς λειτουργίας χώρους.

6. Αποτέφρωση μη ανακτήσιμων οργανικών Β.Α. σε υφιστάμενες ή και νέες υποδομές, και 
όπου αυτό δεν είναι εφικτό, διάθεση σε ΧΥΤ αστικών ή μη επικίνδυνων αποβλήτων, εφόσον 
πληρούν τις προδιαγραφές για ταφή.
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Σχεδιασμός για βιομηχανικά απόβλητα (3)

Διαμόρφωση δικτύου διάθεσης επικίνδυνων Β.Α.
1. Ενσωμάτωση των υφιστάμενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ στο δίκτυο για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών τρίτων έως την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών
2. Κατασκευή νέων ΧΥΤΕΑ για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, εφόσον δεν προκύψουν 

ανάλογοι χώροι από τον ιδιωτικό τομέα.
3. Αποτέφρωση επικίνδυνων οργανικών Β.Α. που δεν μπορούν να ανακτηθούν σε υφιστάμενες 

ή και νέες υποδομές, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, διάθεση σε ΧΥΤΕΑ, εφόσον πληρούν τις 
προδιαγραφές για ταφή.

Διευθέτηση «ιστορικά» αποθηκευμένων αποβλήτων 
1. Επιθεώρηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κατάρτιση σχεδίων συμμόρφωσης.
2. Υλοποίηση σχεδίων συμμόρφωσης.

Κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος αποκατάστασης ΧΑΔΒΑ
1. Καθορισμός ρυπασμένων χώρων & υπαίτιων και προγραμματισμός έργων αποκατάστασης.
2. Υλοποίηση έργων αποκατάστασης.

Προγραμματισμός συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης παραγωγών και πολιτών
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ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

• Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014_Ημερίδα ΥΠΕΚΑ: «Δημόσιος Διάλογος για 
το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και το Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα)

• Ενσωμάτωση σχολίων διαβούλευσης και οριστικοποίηση παραδοτέων 
πολιτικής και σχεδιασμών ανά ρεύμα αποβλήτων

• Κατάρτιση σχεδίων δράσης, με χρονοδιάγραμμα και οικονομικούς πόρους για 
την υλοποίηση των σχεδιασμών καθώς και δημιουργία βάσης γεωχωρικών 
δεδομένων 

• Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Τελική διαβούλευση και θεσμοθέτηση ΕΣΔΑ μέσα στο 2014



Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
Παραγωγής Αποβλήτων

Τα Σχέδια Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων έχουν ως όραμα την
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την παραγωγή αποβλήτων και
την πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο,
στοχεύοντας σε μία οικονομία μηδενικών αποβλήτων (zero waste economy).

Η Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ δηλώνει ότι ως «Πρόληψη» νοούνται τα μέτρα
που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα,
επιτυγχάνοντας εντέλει:
α) Τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της
επαναχρησιμοποίησης προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των
προϊόντων
β) Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία
γ) Τη μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα



Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
Παραγωγής Αποβλήτων

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Επιλέχθηκαν τα ακόλουθα ρεύματα αποβλήτων για θέσπιση ειδικών ποιοτικών
στόχων, βάσει υφιστάμενης κατάστασης, παραγόμενων ποσοτήτων, συνέργειας με
άλλους θεσμοθετημένους στόχους και επικινδυνότητας των αποβλήτων:
 Τομέας προτεραιότητας - Απόβλητα τροφίμων. 

Ειδικός στόχος: Προώθηση  της μείωσης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων
 Τομέας προτεραιότητας - Χαρτί.  

Ειδικός στόχος: Προώθηση της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού
 Τομέας προτεραιότητας - Υλικά / απόβλητα συσκευασίας. 

Ειδικός στόχος: Προώθηση της μείωσης αποβλήτων συσκευασίας
 Τομέας προτεραιότητας - Απόβλητα ΗΗΕ. 

Ειδικός στόχος: Προώθηση της επαναχρησιμοποιήσης ΗΗΕ.



Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
Παραγωγής Αποβλήτων

Τομέας Προτεραιότητας: Απόβλητα Τροφίμων
Ειδικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων, που
ως μέρος των βιοαποβλήτων, κατέχουν σημαντικό μέρος των ΑΣΑ.
Γεωγραφική και διοικητική κλίμακα εφαρμογής: Κυρίως στα μεγάλα αστικά 
κέντρα, αλλά θα εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο.
Βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος: Βραχυπρόθεσμος. Θα πρέπει να 
επιτευχθεί εντός χρονικού ορίζοντα 6ετίας από την έναρξη ισχύος του σχεδίου 
πρόληψης.
Ποιους αφορά: Νοικοκυριά, σχολεία, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, 
υγειονομικές και τουριστικές μονάδες

Τομέας Προτεραιότητας: Χαρτί
Ειδικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού
Γεωγραφική και διοικητική κλίμακα εφαρμογής: Κυρίως στα μεγάλα αστικά 
κέντρα, αλλά θα εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο.
Βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος: Βραχυπρόθεσμος. Θα πρέπει να 
επιτευχθεί εντός χρονικού ορίζοντα 6ετίας από την έναρξη ισχύος του σχεδίου 
πρόληψης.
Ποιους αφορά: Νοικοκυριά, σχολεία, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, 
υγειονομικές και τουριστικές μονάδες



Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
Παραγωγής Αποβλήτων

Τομέας Προτεραιότητας: Υλικά/απόβλητα συσκευασίας
Ειδικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης αποβλήτων συσκευασίας 
Γεωγραφική και διοικητική κλίμακα εφαρμογής: Κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά 
θα εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο.
Βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος: Βραχυπρόθεσμος. Θα πρέπει να επιτευχθεί εντός 
χρονικού ορίζοντα 6ετίας από την έναρξη ισχύος του σχεδίου πρόληψης
Ποιους αφορά: Νοικοκυριά, σχολεία, επιχειρήσεις, υγειονομικές και τουριστικές μονάδες

Τομέας Προτεραιότητας: Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Ειδικός Στόχος: Προώθηση της επαναχρησιμοποιήσης ΗΗΕ 
Γεωγραφική και διοικητική κλίμακα εφαρμογής: Εθνική, κυρίως στα μεγάλα αστικά 
κέντρα. 
Βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος: Βραχυπρόθεσμος. Θα πρέπει να επιτευχθεί εντός 
χρονικού ορίζοντα 6ετίας από την έναρξη ισχύος του σχεδίου πρόληψης
Σχολιασμός: Τα ΑΗΗΕ έχουν προσδιοριστεί από την Κοινοτική και την Εθνική νομοθεσία ως 
ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας, λόγω της επικινδυνότητάς τους και των σημαντικών 
επιπτώσεων που προκαλεί η παραγωγή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 
περιβάλλον, εξ αιτίας της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας.
Ποιους αφορά: Σαν ομάδα στόχο, αφορά κυρίως νοικοκυριά, αλλά μπορεί να επεκταθεί στα 
σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες.



Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
Παραγωγής Αποβλήτων

Προτεινόμενα Μέτρα εκτός Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
Απόβλητα τροφίμων: Οικιακή κομποστοποίηση (δεν θεωρείται100% μέτρο 
πρόληψης)
Χαρτί: Προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, τόσο με το δημόσιο, όσο και 
με τον ιδιωτικό τομέα

Μέτρα του παραρτήματος IV της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
Τα ενδεικτικώς προτεινόμενα μέτρα της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ (Παράρτημα IV 
του Ν.4042/2012) στοχεύουν σε τρεις (3) βασικούς τομείς πρόληψης:
• Δέσμες Μέτρων Α. Προϋποθέσεις-πλαίσια σχετικά με την παραγωγή 
αποβλήτων
• Δέσμες Μέτρων Β. Σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή προϊόντων
• Δέσμες Μέτρων Γ. Κατανάλωση και χρήση των προϊόντων



Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
Παραγωγής Αποβλήτων

Α. Δέσμες μέτρων αναφορικά με προϋποθέσεις-πλαίσια σχετικά με την
παραγωγή αποβλήτων
• Χρήση μέτρων σχεδιασμού ή άλλα οικονομικά μέσα που προάγουν την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων, π.χ. Ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης από τους ΟΤΑ, προώθηση της 
περιβαλλοντικής έρευνας/ καινοτόμες τεχνολογίες/πρόσβαση στη περιβαλλοντική πληροφόρηση 
με έμφαση στην πρόληψη

Β. Δέσμες μέτρων αναφορικά με σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή προϊόντων 
(Μέτρα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις/βιομηχανίες/υγειονομικές μονάδες)
• Προαγωγή του οικολογικού σχεδιασμού, ενθάρρυνση οικολογικού σχεδιασμού μέσω των 
δημοσίων συμβάσεων 
• Ένταξη μέτρων πρόληψης σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στην οδηγία 96/61/ΕΚ 
(π.χ. με αξιολογήσεις ή σχέδια πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων)
• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης ή παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις με οικονομικά, 
συμβουλευτικά ή άλλα μέσα. 
• Εθελοντικές συμφωνίες, επιτροπές καταναλωτών/παραγωγών, ή τομεακές 
διαπραγματεύσεις έτσι ώστε οι σχετικές επιχειρήσεις ή βιομηχανικοί κλάδοι να καταρτίσουν τα 
δικά τους σχέδια ή στόχους πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων ή να διορθώσουν τα 
προϊόντα ή τις συσκευασίες που παράγουν απόβλητα.
• Προαγωγή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ EMAS και ISO 14001), σε 
οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων 
εισάγοντας πτυχές πρόληψης αποβλήτων
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Παραγωγής Αποβλήτων

Γ. Δέσμες μέτρων αναφορικά με  Κατανάλωση και χρήση των προϊόντων.
Μέτρα που απευθύνονται στους καταναλωτές

• Οικονομικά μέσα, όπως κίνητρα για καθαρές προμήθειες ή καθιέρωση υποχρεωτικής 
πληρωμής από τους καταναλωτές για συγκεκριμένα αντικείμενα ή στοιχεία συσκευασίας που θα 
μπορούσαν αλλιώς να διατίθενται δωρεάν, π.χ. οικονομικά μέσα για μείωση ποσοτήτων 
πλαστικών τσαντών μιας χρήσης
• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και παροχής πληροφοριών που απευθύνονται στο ευρύ 
κοινό ή σε ειδικές ομάδες καταναλωτών.
• Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων κατά την αγορά προϊόντων και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης
• Συμφωνίες με τη βιομηχανία, όπως η χρήση επιτροπών προϊόντων όπως εκείνες που 
συγκροτούνται στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Πολιτικών Προϊόντων ή με λιανοπωλητές, για τη 
διάθεση πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και με προϊόντα που 
έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον
• Στο πλαίσιο δημόσιων και εταιρικών προμηθειών, ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σε δημοπρασίες και 
συμβάσεις.
• Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης. 



Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
Παραγωγής Αποβλήτων

Εκτός από τους τομείς/ρεύματα προτεραιότητας προτείνεται η λήψη 
επιμέρους μέτρων για τα ακόλουθα ρεύματα:

Αστικά Στερεά Απόβλητα
Πέραν άλλων προβλεπόμενων μέτρων προτείνεται:
• Ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης από τις Περιφέρειες και τους Δήμους.
• Εισαγωγή των Συστημάτων «Πληρώνω όσο πετάω» 
• Περαιτέρω προώθηση οικολογικού σήματος ΕU-Ecolabel
• Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης, επιδιόρθωσης και προώθηση κέντρων επισκευής
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
Επιλέγονται μέτρα που συνδέονται με την αποδοτικότητα της χρήσης υλικών, π.χ.
• Πιλοτικά σχέδια για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών χαμηλής 
παραγωγής αποβλήτων
• Βάση δεδομένων δομικών υλικών με σκοπό τη βέλτιστη επιλογή υλικών
• Ανάπτυξη διδακτικού υλικού και εργαλείων για την επαγγελματική κατάρτιση στις αρχές, τις 
τεχνικές σχεδιασμού, τεχνολογίες χαμηλής παραγωγής αποβλήτων
• Μέτρα πρόληψης και έξυπνα στοιχεία σχεδιασμού σε προκηρύξεις δημόσιου τομέα
• Επαναχρησιμοποίηση δομικών υλικών
Βιομηχανικά απόβλητα 
Πέραν άλλων προβλεπόμενων μέτρων προτείνεται η προώθηση της βιομηχανικής 
συμβίωσης, που αποσκοπεί στην εισαγωγή και προώθηση των αρχών της βιομηχανικής 
οικολογίας. Πρόκειται για ένα σύστημα όπου τα απόβλητα μιας βιομηχανίας (επιχείρησης ή 
κλάδου) μπορούν να αποτελούν χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποια άλλη βιομηχανία.



Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
Παραγωγής Αποβλήτων

Επόμενα Βήματα για την Ολοκλήρωση του Προγράμματος Πρόληψης

• Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014_Ημερίδα ΥΠΕΚΑ: «Δημόσιος Διάλογος για 
το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και το Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα)

• Ενσωμάτωση σχολίων διαβούλευσης και οριστικοποίηση προτεραιοτήτων και 
μέτρων

• Καθορισμός τελικού προγράμματος δράσεων για την υλοποίηση των μέτρων 
(δράσεις ανά μέτρο και στόχο - δράσεις επικοινωνίας, δράσεις προώθησης, 
δράσεις κανονιστικού πλαισίου και ιεράρχηση)

• Καθορισμός τρόπου υλοποίησης της στρατηγικής και παρακολούθησης της 
εφαρμογής της (χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης, ανάλυση κινδύνου 
επίτευξης στόχων, καθορισμός των απαιτούμενων δεικτών για την 
παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων)

• Θεσμοθέτηση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων



Συμπεράσματα

Η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής και του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελεί βασική προτεραιότητα προκειμένου να ξεκινήσει και επί
της ουσίας η εφαρμογή της νέας πολιτικής, πριν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις.

Η ορθολογική αντιμετώπιση της διαχείρισης αποβλήτων δεν έγκειται στη μοναδικότητα μίας
ορθής λύσης π.χ. μόνο ανακύκλωση ή μόνο ανάκτηση ενέργειας, αλλά στη
συμπληρωματικότητα των δράσεων με γνώμονα την αειφορική διαχείριση των πόρων.

Από τους νέους σχεδιασμούς προκύπτουν αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Καθίσταται όλο και πιο σαφής η αναγκαιότητα εφαρμογής της ευθύνης του παραγωγού και
της συμμετοχής του ρυπαίνοντα στο κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να προάγεται
η πρόληψη και γενικότερα η ανώτερη ιεραρχικά διαχείριση προς μείωση του
περιβαλλοντικού κόστους.

Για να ξεφύγουμε από την εποχή της ανεξέλεγκτης διάθεσης και του πλασματικά ελάχιστου
κόστος και να προχωρήσουμε ουσιαστικά σε διαχείριση «πόρων», πρέπει να
δημιουργηθούν το συντομότερο ισχυρά σχήματα δημόσιας διοίκησης στη διαχείριση των
αποβλήτων, που θα μπορούσαν να συμμετέχουν, μαζί με τους υπεύθυνους παραγωγούς,
στη διαχείριση και άλλων ρευμάτων αποβλήτων, πέραν των αστικών, ώστε να διασφαλιστεί
η βιωσιμότητα των φορέων, αλλά και ο κοινωνικός έλεγχος, με μηχανισμούς ελέγχου και
παρακολούθησης.


