Οδηγός
για Δήμους
για τη Διαλογή στην
Πηγή & την Ανακύκλωση
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Η Ελλάδα είναι έτοιμη σήμερα να αλλάξει σελίδα και στον τρόπο που προστατεύει τον
φυσικό της πλούτο. Η ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης στην κοινωνία των πολιτών, με την υιοθέτηση νέων συνηθειών που σέβονται και θωρακίζουν
το περιβάλλον και επιτυγχάνουν την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης,
αποτελεί τον βασικό πυλώνα του νομοσχεδίου μας για την ορθολογική διαχείριση
των αποβλήτων. Μέσα από το ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που ενσωματώνει
την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία δυναμικά στην καθημερινότητά μας και
προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, καθώς και τη μείωση
της υγειονομικής ταφής, είμαι βαθιά πεπεισμένος πως όλοι μαζί – Πολιτεία, ΕΟΑΝ,
Δήμοι, κοινωνία - θα δημιουργήσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής που έχουμε
ανάγκη σήμερα.

Κώστας Σκρέκας
Υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας

Για την Ελλάδα, η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση, αποτελεί προτεραιότητα στην προσπάθεια για επίτευξη των υψηλών περιβαλλοντικών στόχων για τους οποίους έχει
δεσμευθεί η χώρα μας. Ο ΕΟΑΝ ενώνει τις δυνάμεις του με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και δημιουργούμε μια ισχυρή πράσινη συμμαχία, για να πετύχουμε τους στόχους
αυτούς.

Γεώργιος Βρεττάκος
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ.

Οι Δήμοι είναι έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν στη νέα εθνική προσπάθεια , που δίνει
προτεραιότητα στην αλλαγή νοοτροπίας και στην υιοθέτηση μιας νέας λογικής διαχείρισης των απορριμμάτων, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση
και την επαναχρησιμοποίηση και στόχο, τη σταδιακή μείωση της χρήσης του πράσινου κάδου. Δεν αρκεί το νέο θεσμικό πλαίσιο , αν δεν αποφασίσουμε πρώτα εμείς
ως πολίτες να απαλλαγούμε από συνήθειες και νοοτροπίες, που υποβαθμίζουν το
περιβάλλον. Οι Δήμοι, μαζί με τις τοπικές μας κοινωνίες, θα κάνουμε την ανατροπή.

Δημήτρης Παπαστεργίου
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος- Δήμαρχος Τρικκαίων

Με την έκδοση του «Οδηγού ΟΤΑ Α’ Βαθμού για τη διαλογή στην Πηγή και την Ανακύκλωση», προσφέρουμε στους Δήμους όλης της χώρας ένα χρήσιμο εργαλείο,
ώστε να τους διευκολύνουμε στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα μας. Η συνεργασία Ε.Ο.ΑΝ. και Κ.Ε.Δ.Ε. ενισχύεται ακόμη περισσότερο, στην κοινή μας προσπάθεια
να καταστήσουμε την ανακύκλωση «στάση ζωής».

Νίκος Χιωτάκης
Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ο.ΑΝ.
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Ο ΝΈΟΣ ΡΌΛΟΣ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ
Οι ΟΤΑ α’ βαθμού, δηλαδή οι Δήμοι, είναι αυτοί που
αναλαμβάνουν τον απαιτητικό ρόλο της εφαρμογής των
νόμων και των διατάξεων που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, γεγονός που αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020-2030 (ΦΕΚ 185/Α/29.8.2020)
και στο νέο νόμο για την ανακύκλωση 4819/2021 (ΦΕΚ
129/Α/23.6.2021).

Μέσω των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, οι
Δήμοι καλούνται να συνεισφέρουν στα μέτρα πρόληψης
δημιουργίας αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, στην ενίσχυση των ποσοστών ανακύκλωσης, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών, στη
γρήγορη ανάπτυξη δικτύων συλλογής βιοαποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών και να συμμετέχουν στα υφιστάμενα, αλλά και στα νέα διακριτά ρεύματα αποβλήτων.

ΣΤΌΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ
Η παρούσα έκδοση απευθύνεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στοχεύει:
• Nα ενημερώσει τους ΟΤΑ για τις υποχρεώσεις τους
όπως προκύπτουν από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων τους νέους νόμους για την ανακύκλωση.
• Nα κάνει σαφή τη σημασία της εναλλακτικής
διαχείρισης και το ρόλο των Συστημάτων.
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) τα οποία εγκρίνει
και εποπτεύει
ο ΕΟΑΝ.
• Nα αναδείξει το ρόλο των ΟΤΑ στην ανακύκλωση,
στην αλληλεπίδρασή τους με τα ΣΕΔ και στο δρόμο
προς την Κυκλική Οικονομία.
• Nα δρομολογήσει, σε συνδυασμό με άλλες
παράλληλες ενέργειες, όπως η παροχή.
εκπαίδευσης και ειδικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης,
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μία νέα διαδραστική και γόνιμη σχέση των ΟΤΑ με
τον ΕΟΑΝ.
Η έκδοση δεν έχει ως στόχο μόνο να αποτελέσει έναν
χρήσιμο οδηγό, δίνοντας τις κατευθύνσεις για την ορθή
εφαρμογή των νομοθετικών απαιτήσεων στον τομέα
της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, αλλά και την
εναλλακτική διαχείρισή τους, αλλά φιλοδοξεί να θέσει
τον ΕΟΑΝ σε διαρκή επικοινωνία και αλληλεπίδραση με
τους Δήμους.
Η έκδοση είναι διαθέσιμη τόσο σε ψηφιακή όσο και σε
έντυπη μορφή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ www.eoan.gr

ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑN) είναι
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και φορέας Γενικής
Κυβέρνησης, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βασικό σκοπό το σχεδιασμό

και την εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών
και άλλων προϊόντων. Ο ΕΟΑΝ έχει κομβικό ρόλο στην
προώθηση της κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας.

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΟΑΝ 2020-2022
1.

Μείωση δημιουργίας αποβλήτων μέσω της
θέσπισης και εποπτείας μέτρων πρόληψης.
2. Αύξηση της ανακύκλωσης μέσω της θέσπισης και
εποπτείας προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
3. Ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου όλων των
εμπλεκομένων φορέων.

4. Εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης, των
αρχών της κυκλικής οικονομίας και του ερευνητικού
έργου του Οργανισμού.
5. Διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας του Οργανισμού.
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ΠΟΡΕΊΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΥΚΛΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ
Σήμερα γνωρίζουμε ότι το μοντέλο «παραγωγή – προμήθεια – χρήση – απόρριψη», στο οποίο βασίστηκε μέχρι τώρα η οικονομία μας, δεν είναι πλέον βιώσιμο.
Η κυκλική οικονομία έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη
για επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης αλλά και ως λύση στο
πρόβλημα της εξάντλησης των φυσικών πόρων και της
υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας εστιάζει στη μείωση της σπατάλης των πόρων, φέρνοντας αλλαγές σε όλα
τα στάδια τη ζωής ενός προϊόντος: από τις πρώτες ύλες,

το σχεδιασμό των υλικών και των προϊόντων, την παραγωγή και την κατανάλωση, μέχρι την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
Πέρα όμως από τα περιβαλλοντικά οφέλη, η κυκλική
οικονομία στην Ελλάδα μπορεί να τροφοδοτήσει ένα
ευρύτερο ποιοτικό άλμα «πράσινης» ανάπτυξης, κινητοποιώντας επενδύσεις, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη
καινοτομιών και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας,
σε μια σειρά από αντικείμενα και επίπεδα εξειδίκευσης.

ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ Ε.Ο.ΑΝ.
Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, το πέρας του κύκλου των υλικών προϋποθέτει πρόσθετες ανάγκες διαχείρισης πληροφοριών για κάθε ρεύμα που θα αποτυπώνουν την προέλευση των υλικών, το περιβαλλοντικό τους
αποτύπωμα, τη διαχείριση τους σε διάφορες φάσεις του
κύκλου ζωής τους και τις νέες χρήσεις τους με τρόπο που
θα διασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα.
Ο ΕΟΑΝ προετοιμάζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του
με στόχους την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για τη διαχείριση των ρευμάτων που εποπτεύει και
τη βελτίωση του εποπτικού και ελεγκτικού του ρόλου.
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Στο πλαίσιο αυτό,
• προετοιμάζεται ψηφιακή υπηρεσία Help Desk για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• αναβαθμίζεται και διασυνδέεται με άλλες βάσεις
δεδομένων το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
(Ε.Μ.ΠΑ.).
• δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα για την
ενίσχυση του εποπτικού μηχανισμού.
• προετοιμάζεται ολοκληρωμένη διαδικτυακή
εφαρμογή και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα
με στόχο τη διαρκή και άμεση ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Ο ΕΟΑΝ χαράσσει μακροπρόθεσμη στρατηγική με στόχο τη μετατροπή της κυκλικής οικονομίας σε χειροπιαστά, μετρήσιμα και τελικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά
επωφελή έργα και δραστηριότητες.

Ε.Ο.ΑΝ.- ΔΉΜΟΙ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ
Ο ΕΟΑΝ φιλοδοξεί να αποτελέσει «επιταχυντή» για την
υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα και εργάζεται συστηματικά για αυτό.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι προνομιακό πεδίο υλοποίησης δράσεων κυκλικής οικονομίας, είναι ο κρίκος που συνδέει την καθημερινότητα των πολιτών
με τις εφαρμοσμένες πολιτικές. Για το λόγο αυτό,

ο ΕΟΑΝ μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλουν να
δημιουργήσουν έναν κύκλο εμπιστοσύνης πάνω στον
οποίο θα υλοποιηθούν όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες
και δραστηριότητες. Σε αυτή την κατεύθυνση, ήδη προετοιμάζονται τα επόμενα βήματα και ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης συνεργασίας, με πρώτο βήμα την
παρούσα έκδοση.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (2020-2030)
Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 20202030, η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία προϋποθέτει τη θέσπιση φιλόδοξων αλλά και ρεαλιστικών στόχων για τη διαχείριση αποβλήτων και ιδιαίτερα σε σχέση
με την ανάκτηση και την ανακύκλωση υλικών. Σε συνδυασμό με το νόμο 4819/2021, προκύπτουν οι ακόλουθοι
στόχοι που αλλάζουν το τοπίο της διαχείρισης των αποβλήτων και της ανακύκλωσης.

Απαιτητικοί στόχοι
•

•

•
•

•

•

Χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων στα
νοικοκυριά έως 01.01.2024.

•

Καθιέρωση χωριστής συλλογής των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έως την 1.1.2024.

•

Αύξηση προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση των ΑΣΑ τουλάχιστον 55% κ.β. μέχρι
το 2025, 60% κ.β. μέχρι το 2030 και 65% κ.β. μέχρι το
2035.
Έως το τέλος του έτους 2023, οι Δήμοι με πληθυσμό
άνω των 20.000 κατοίκων, υποχρεούνται στην
υλοποίηση και λειτουργία τουλάχιστον ενός Κέντρου
Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών
(ΚΔΕΥ).
Από το 2023 εφαρμόζεται η εφαρμογή συστήματος
εγγυοδοσίας (DRS) για συσκευασίες αλουμινίου,
γυάλινες φιάλες μίας χρήσης και πλαστικές φιάλες.
Σε όλες τις νέες οικοδομές, θεσπίζεται η απευθείας
υποχρέωση 4 χωριστών ρευμάτων συλλογής
αστικών αποβλήτων (μέταλλο, χαρτί, πλαστικό,
γυαλί).
Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια πρέπει να διασφαλιστεί
χώρος για τη συλλογή και αποθήκευση τουλάχιστον
2 ρευμάτων αποβλήτων.
Κατάρτιση νέων κανονισμών καθαριότητας στους
Δήμους, με σκοπό την επίτευξη των ποσοτικών και
ποιοτικών στόχων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).

•

Μείωση υγειονομικής ταφής των Αστικών Στερών
Αποβλήτων (ΑΣΑ) σε ποσοστό κάτω του 10% έως το
2030.
Άμεση εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω
όσο Πετάω» (ή «Κερδίζω όσο Διαχωρίζω»): από
την 1η Ιανουαρίου 2023 σε όλους τους Δήμους με
πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και από την
1η Ιανουαρίου 2028 σε όλους τους Δήμους άνω των
20.000 κατοίκων.

•

Υποχρεωτική χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων
έως το τέλος του 2022, από τους Δήμους.
Υποχρέωση χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης
βιοαποβλήτων μεγάλων παραγωγών με ευθύνη
τους.

•

Εισαγωγή από την 1.9.2022 στα σχολεία της
υποχρεωτικής χωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού,
πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων
τροφίμων με αρμοδιότητα των Δήμων.

•

•
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ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ
Σύμφωνα με το νόμο 4819/2021 για την ανακύκλωση, οι
Δήμοι θα παίξουν κομβικό ρόλο στη στροφή προς την κυκλική οικονομία και πιο συγκεκριμένα:
1. Έως τον Ιανουάριο του 2022, οι Δήμοι υποχρεώνονται
να οργανώσουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων
συσκευασίας σε 4 ρεύματα (για πλαστικό, χαρτί,
μέταλλο, γυαλί).
2. Οι Δήμοι, όπως και όλοι οι Φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, υποχρεούνται να οργανώνουν τη
χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε
διακριτά ρεύματα εντός των κτιρίων τους ή άλλων
χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν
την ευθύνη λειτουργίας. Επιπλέον, θεσπίζεται
η υποχρέωση των Δήμων να εφαρμόσουν
το προαναφερόμενο το μέτρο σε δημοτικές
εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού όπως αθλητικές
εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς
σταθμούς, άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις.
3. Από το Σεπτέμβριο του 2022, όλα τα σχολεία θα
πρέπει να διαθέτουν κάδους για τη χωριστή συλλογή
χαρτιού, συσκευασιών, αποβλήτων τροφίμων.
Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για τη συλλογή των ως άνω
αποβλήτων.
4. Καθιερώνεται η χωριστή συλλογή των επικίνδυνων
αποβλήτων στα νοικοκυριά, από είδη καθημερινής
χρήσης, όπως προϊόντα καθαρισμού (χλωρίνες
κ.ά.), βερνίκια, χρώματα κ.ά. Οι Δήμοι από τον
Ιανουάριο του 2024 υποχρεούνται να οργανώνουν
τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων αυτών, είτε

στα πράσινα σημεία τους είτε σε οποιονδήποτε άλλο
αδειοδοτημένο χώρο, που υποδεικνύει ο οικείος
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).
H υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος με πολλαπλά ρεύματα αποβλήτων, αν δεν γίνει με προσεκτικό σχεδιασμό,
ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους
συλλογής και μεταφοράς, η οποία θα υπονομεύσει τη
βιωσιμότητα του συστήματος.
Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, είναι απαραίτητο
να προηγηθεί ένας σοβαρός εκσυγχρονισμός του συστήματος αποκομιδής σε όλους τους Δήμους, με στόχο
τη βελτιστοποίηση του κόστους και την εξοικονόμηση
πόρων που θα κάνουν εφικτή την προσθήκη νέων ρευμάτων συλλογής και μεταφοράς με Διαλογή στην Πηγή
(ΔσΠ).
Επιπλέον βάσει του Ν.4376 (ΦΕΚ 200/Α/20.10.2020) για
το σκοπό της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών
προϊόντων μιας χρήσης από την 1η Ιουλίου 2021, οι Ο.Τ.Α.
α΄ βαθμού, οι οποίοι διαθέτουν δίκτυο πόσιμου νερού,
υποχρεούνται να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς
δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές
εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό που ενθαρρύνει τη
χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού, καθώς
και να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες
προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους
χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Στo πλαίσιo της Εθνικής Πολιτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, οι Δήμοι απαιτείται να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση:
• Σε δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης και
σε εκστρατείες ενημέρωσης.
• Στη βελτίωση της συνεργασίας τους με τα
υφιστάμενα και τα νέα Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΣΕΔ).
• Στην οργάνωση των δικών τους Δράσεων
Ανακύκλωσης.
• Στη διακριτή διαχείριση των Βιοαποβλήτων.
• Στις σημαντικές αλλαγές που έρχονται σε σχέση με
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•

•
•
•

τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης.
Σε δράσεις ευαισθητοποίησης των δημοτών και στις
νέες υποχρεώσεις για το σχεδιασμό των δράσεων
αυτών και την πληροφόρηση.
Στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κυκλική
οικονομία.
Στην εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με την
κυκλική οικονομία.
Στην παρακολούθηση των ποσοτών Διαλογής στην
Πηγή και Ανακύκλωσης.

1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ /
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Eκστρατείες ενημέρωσης /
ευαισθητοποίησης

Δράσεις για τη Μείωση των
Αποβλήτων

Οι βασικές δραστηριότητες των Δήμων περιλαμβάνουν
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
• Ένταξη στο σχεδιασμό δράσεων για την πρόληψη
παραγωγής αποβλήτων.
• Οργάνωση δράσεων για την επαναχρησιμοποίηση
υλικών (πχ επαναχρησιμοποίηση βιβλίων,
εργαστήρια, αγορές επαναχρησιμοποίησης).
• Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής
Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) για δήμους
άνω των 20.000 κατοίκων.
• Προώθηση δράσεων επισκευής από επαγγελματίες
ή εθελοντές.
• Διανομή των επισκευασμένων υλικών σε κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες.
• Οργάνωση δικτύου επαναδιανομής τροφίμων σε
ευάλωτες ομάδες.
• Διοργάνωση διαγωνισμών για την πρόληψη
παραγωγής αποβλήτων.
• Δράσεις μείωσης των αποβλήτων τροφών από την
εστίαση και τον τουρισμό.
• Σύνταξη οδηγών πρόληψης αποβλήτων τροφίμων
(νοικοκυρά και επιχειρήσεις).
• Ανάπτυξη εφαρμογών και νέων μέσω επιβράβευσης
με σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης και της
επαναχρησιμοποίησης.

Μείωση Χρήσης Προϊόντων από ΠΛΑΣΤΙΚΟ
•
•
•
•

Χρήση υφασμάτινης τσάντας αντί για πλαστικής για
τις αγορές.
Προώθηση δοχείων πολλαπλών χρήσεων σε
επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Χρήση γυάλινων ποτηριών και μπουκαλιών, αντί
πλαστικών.
Προώθηση της κατανάλωσης νερού από τη βρύση.

Μείωση Χρήσης Προϊόντων από ΧΑΡΤΙ
•
•

Μείωση της χρήσης χαρτιού σε σχολεία, δημόσιες
υπηρεσίες και τοπικές επιχειρήσεις.
Ψηφιακή αρχειοθέτηση.

Απόβλητα τροφίμων
•
•
•

Οικιακή κομποστοποίηση.
Διάθεση υπερώριμων ή αδιάθετων προϊόντων
σε ευπαθείς ομάδες και συνεταιρισμούς.
Προώθηση πρακτικών καλής συντήρησης και
μείωσης αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της
εστίασης και του τουρισμού.

Ρούχα, υφάσματα, παιχνίδια, έπιπλα, βιβλία, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές
•
•

Διακριτή συλλογή σε σταθερά και κινητά Πράσινα
Σημεία.
Επαναχρησιμοποίηση και επισκευή με υποστήριξη
τοπικών επιχειρήσεων.
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2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ & ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ)

Στη συνέχεια περιγράφονται οι σχέσεις των Δήμων με
τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) για κάθε
διακριτό ρεύμα και Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΣΕΔ).
Τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ ΣΕΔ αφορούν στα ακόλουθα ρεύματα αποβλήτων:
1. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΑΣ)
2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ)
3. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΟ)
4. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ &
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΑΗΣΣ)
5. ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)
6. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)
7. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)
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2.1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με τα εγκεκριμένα ΣΕΔ και τα ΣΕΔ παρέχουν στο Δήμο τον κατάλληλο
εξοπλισμό για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων
συσκευασίας.
Ο Δήμος αναλαμβάνει:
• Την οργάνωση του δικτύου συλλογής (χωροθέτηση
μπλε κάδων και δρομολόγια αποκομιδής).
• Την παροχή και εκπαίδευση του απαραίτητου
προσωπικού συλλογής.
• Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών
σε συνεργασία με το ΣΕΔ.

Απαιτήσεις για την περίοδο 2020-2030

Σημείο Προσοχής

•

•

•

•

•

•

Xωριστή συλλογή των αποβλήτων υλικών, δηλαδή
χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων, πλαστικών, με την
επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του Άρθρου 23 του
Ν. 4819/2021.
Χωριστή συλλογή 4 ρευμάτων σε χώρους
συνάθροισης κοινού και δημοτικές εγκαταστάσεις
έως τον Ιανουάριο 2022.
Στις σχολικές μονάδες από 1.9.2022 χωριστή
συλλογή αποβλήτων συσκευασίας, χαρτιού και
βιοαποβλήτων.
Συνεργασία με τα ΚΔΑΥ (Κέντρων Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών) για την ακριβή
επαλήθευση και πιστοποίηση των ποσοτήτων ΑΣ
που προκύπτουν από τις Μονάδες Επεξεργασίας
Αποβλήτων.
Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των ΚΔΑΥ, ώστε
να ανταποκριθούν στην ανάγκη αύξησης των
επιδόσεων ανακύκλωσης και να καθίσταται εφικτή
η εξαγωγή στοιχείων ανά Δήμο.

•

Από την 1.1.2022, οι φορείς λειτουργίας των
ΚΔΑΥ δύνανται να αρνούνται την αποδοχή των
εισερχόμενων αποβλήτων, εφόσον τα απόβλητα
είναι σύμμεικτα σε ποσοστό άνω του 40% κατά
βάρος της συνολικής ποσότητας των εισερχόμενων
αποβλήτων από κάθε απορριμματοφόρο. Το ποσοστό
μειώνεται σε 20% από την 1.1.2025.
Από την 1.1.2022, η διαχείριση της συνολικής
ποσότητας των προσμίξεων, δηλαδή, του
υπολείμματος, από τα ΚΔΑΥ εμπίπτει στην
αρμοδιότητα των Δήμων και λαμβάνει χώρα
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 στις
εγκαταστάσεις αρμοδιότητας των ΦοΔΣΑ, ή λοιπές
εγκαταστάσεις της επιλογής των Δήμων το κόστος,
δε, της διαχείρισης βαρύνει τους Δήμους.
Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν αναφορικά με τη χρήση ανακυκλωμένων
υλικών στις συσκευασίες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 6 του Νόμου 4736/2020:
α) από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι φιάλες ποτών από
PET πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον είκοσι πέντε
τοις εκατό (25 %) ανακυκλωμένο πλαστικό.
β) από την 1η Ιανουαρίου 2030, οι φιάλες ποτών από
PET πρέπει να αποτελούνται κατά τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) από ανακυκλωμένο
πλαστικό».
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2.2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ)

2.3 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΟ)

Ο Δήμος διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με συλλέκτη-μεταφορέα
συμβεβλημένο με ΣΕΔ-ΑΛΕ (εφόσον δεν διαθέτει την
απαραίτητη άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων
αποβλήτων).

Ο Δήμος συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με το ΣΕΔ και
στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση:
• Μεταχειρισμένων ελαστικών που προκύπτουν από
εργασίες συντήρησης οχημάτων- μηχανημάτων στο
συνεργείο του.
• Μικρές ποσότητες εγκαταλελειμμένων
μεταχειρισμένων ελαστικών.

Ο Δήμος αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και ασφαλή προσωρινή αποθήκευση:
• Των ορυκτελαίων που προκύπτουν από εργασίες
συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων στο
συνεργείο του.
Ο συλλέκτης-μεταφορέας αναλαμβάνει :
• Την παροχή ειδικού κάδου/δεξαμενής συλλογής για
την αποφυγή διαρροών.
• Τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση των ΑΛΕ σε ΣΕΔ.
• Την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής και
Ασφαλούς Διάθεσης στο ΣΕΔ.
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Το ΣΕΔ αναλαμβάνει:
• Τη συλλογή, μεταφορά και ασφαλή διάθεση των
ΜΕΟ.
• Την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής και
Ασφαλούς Διάθεσης.
Εναλλακτικά:
Ο Δήμος συνάπτει σύμβαση προμήθειας ελαστικών με
ανάδοχο συμβεβλημένο με ΣΕΔ ο οποίος αναλαμβάνει
την ασφαλή διάθεσή τους.

2.4 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
(ΑΗΣΣ)
Α. Για τους συσσωρευτές οχημάτων:

Β. Για τις οικιακές μπαταρίες:

Ο Δήμος διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με συλλέκτη-μεταφορέα
συμβεβλημένο με ΣΕΔ-ΑΗΣΣ (εφόσον δεν διαθέτει την
απαραίτητη άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων
αποβλήτων).
Ο Δήμος αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και ασφαλή προσωρινή αποθήκευση:
• Των ΑΗΣΣ που προκύπτουν από εργασίες
συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων στο συνεργείο
του.

Ο Δήμος επικοινωνεί με το αντίστοιχο ΣΕΔ και αναλαμβάνει:
• Τον καθορισμό δημοτικών σημείων συλλογής.
• Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών
σε συνεργασία με το ΣΕΔ.

Ο συλλέκτης-μεταφορέας αναλαμβάνει:
• Την παροχή κατάλληλου κάδου συλλογής για την
αποφυγή διαρροών.
• Τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση των ΑΗΣΣ σε
μονάδες ανακύκλωσης συμβεβλημένες με ΣΕΔ.
• Την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής και
Ασφαλούς Διάθεσης σε μονάδες ανακύκλωσης
συμβεβλημένες με ΣΕΔ

Το ΣΕΔ αναλαμβάνει:
• Την παροχή ειδικών κάδων συλλογής οικιακών
μπαταριών.
• Την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής και
Ασφαλούς Διάθεσης.
Απαιτήσεις για την περίοδο 2020-2030: τοποθέτηση κάδων συλλογής σε περισσότερα σημεία.
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2.5 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)
Ο Δήμος διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με συλλέκτη-μεταφορέα
συμβεβλημένο με ΣΕΔ-ΟΤΚΖ. Σημειώνεται ότι δεν είναι
ΟΤΚΖ (δεν υπάγονται στο ΠΔ 116/2004) τα Δίκυκλα, τα
Ρυμουλκούμενα, τρέιλερ, βάρκες κλπ καθώς και τα φορτηγά οχήματα βάρους άνω των 3,5 τόνων.
Ο Δήμος αναλαμβάνει:
• Τον εντοπισμό των ΟΤΚΖ επικολλώντας σε εμφανές
σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο.
• Την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για
διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης
κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική
πράξη. Σε περίπτωση που το όχημα φέρει πινακίδες
κυκλοφορίας, αναζητά τα στοιχεία ταυτότητας των
ιδιοκτητών.
• Την παράδοση ΟΤΚΖ στο συλλέκτη–μεταφορέα αν
δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του.
Ο συλλέκτης-μεταφορέας αναλαμβάνει :
• Τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση των ΟΤΚΖ σε
μονάδα επεξεργασίας.
• Την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής και
Ασφαλούς Διάθεσης.

2.6 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)
Ο Δήμος διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με συλλέκτη-μεταφορέα
συμβεβλημένο με ΣΕΔ-ΑΗΗΕ.
Ο Δήμος αναλαμβάνει:
• Τον καθορισμό δημοτικών σημείων συλλογής.
• Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών
σε συνεργασία με τον συλλέκτη-μεταφορέα ή και το
ΣΕΔ.
Ο συλλέκτης-μεταφορέας αναλαμβάνει:
• Τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση των ΑΗΗΕ σε
ΣΕΔ.
• Την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής και
Ασφαλούς Διάθεσης σε ΣΕΔ.

Απαιτήσεις για την περίοδο 2020-2030
•
•

•

•
•
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Τακτική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και
εκπαίδευση για την ανακύκλωση ΑΗΗΕ.
Ενθάρρυνση μέσω δράσεων επισκευής
επαναχρησιμοποίησης των ΑΗΗΕ (π.χ. Repair
Café, ΚΔΕΥ, ενίσχυση ή/και δημιουργία Κέντρων
Διαλογής Ταξινόμησης).
Κάλυψη με κάδους συλλογής στο σύνολο των
υποδομών των ΟΤΑ (Δημόσια κτίρια, σημεία
ενδιαφέροντος, πράσινα σημεία).
Σύναψη σύμβασης με συλλέκτη-μεταφορέα ΑΗΗΕ.
Δημιουργία τουλάχιστον ενός δημοτικού σημείου
συλλογής ΑΗΗΕ σε κάθε Δήμο.

2.7 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
(ΑΕΚΚ)
Με βάση το νέο ΕΣΔΑ ο Δήμος συλλέγει:
• Εγκαταλελειμμένα ΑΕΚΚ από οικοδομικά έργα
(συνήθως μικρής κλίμακας).
• ΑΕΚΚ από τα δημοτικά έργα που αναλαμβάνουν με
αυτεπιστασία.
Η συλλογή γίνεται είτε από τα συνεργεία του Δήμου είτε
από συμβεβλημένο με ΣΕΔ συλλέκτη-μεταφορέα έπειτα
από μειοδοτικό διαγωνισμό και οδηγούνται στη συνέχεια
σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η μονάδα επεξεργασίας
παραλαμβάνει τα ΑΕΚΚ και εκδίδει το απαραίτητο Πιστοποιητικό Παραλαβής.

Απαιτήσεις για την περίοδο 2020-2030
•

•

•
•

Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαχείριση ΑΕΚΚ
(στους υπόχρεους διαχειριστές ΑΕΚΚ, σχετικά με τις
υποχρεώσεις τους, την εφαρμογή των κατάλληλων
μεθόδων διαχείρισης, τη χωριστή συλλογή στο
χώρο του εργοταξίου, τις δυνατότητες/ επιλογές
προώθησης στην αγορά των δευτερογενών υλικών).
Πρόβλεψη για χρήση δευτερογενών αδρανών
υλικών στα δημόσια τεχνικά έργα στο πλαίσιο
υλοποίησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.
Ενίσχυση της χωριστής συλλογής σε επιλεγμένα
σημεία (όπως πράσινα σημεία).
Διαχείριση ΑΕΚΚ και χρήση υλικών στην κατασκευή
δημοτικών έργων.

2.8 ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Σύμφωνα με το Νόμο 4819/2021 οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς, το αργότερο έως το 2024, οργανώνουν και λειτουργούν ΣΕΔ, αναλαμβάνοντας το σύνολο του κόστους
διαχείρισης των αποβλήτων τους, συμπεριλαμβανομένης
της χωριστής συλλογής τους, για μια σειρά προϊόντων,
όπως:
• τα θερμοκηπιακά πλαστικά και οι σωλήνες
άρδευσης,
• τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για
οικιακή χρήση,
• τα κλωστοϋφαντουργικά,
• τα στρώματα ύπνου,
• τα είδη επίπλωσης,
• τα παιχνίδια και ο αθλητικός εξοπλισμός,
• τα ηλεκτρικά πατίνια και τα ηλεκτρικά ποδήλατα.

ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΠΕΑ)
•

•

Τοποθέτηση κάδων σε δημόσια κτίρια για τη
συλλογή μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων
αποβλήτων (ΜΠΕΑ).
Ανάπτυξη, σε συνεργασία και με ιδιώτες, δικτύου
συλλογής, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής
πόρτα-πόρτα.

Στο ρεύμα των ΑΣΑ εμπεριέχονται μικροποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) από την χρήση ορισμένων
οικιακών προϊόντων. Τα σχετικά οικιακά προϊόντα που
τις περιέχουν είναι τα εξής: Φιάλες αεροζόλ, βερνίκια,
χρώματα, γεωργικά φάρμακα, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά, καθαριστικά, συντηρητικά κλπ.
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ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

3.1 
ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
(ΔσΠ)
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ανάπτυξη του
δικτύου βασικών υποδομών επεξεργασίας ΑΣΑ, αποτελεί η δραστική ενίσχυση του δικτύου χωριστής συλλογής,
τόσο για Ανακυκλώσιμα Υλικά, όσο και για βιοαπόβλητα,
αλλά και για όλες τις υπόλοιπες επιλεγμένες κατηγορίες
υλικών/αποβλήτων, στα οποία μπορεί σταδιακά να προστίθενται και νέα.
Με τη διαλογή στην πηγή:
• Μειώνεται το υπόλειμμα των αποβλήτων που
οδηγείται σε εγκαταστάσεις διάθεσης.
• Ανακτώνται καθαρά δευτερογενή υλικά.
• Δεν απαιτείται υψηλή τεχνολογία.
• Εξοικονομείται ενέργεια στη βιομηχανία και
δημιουργούνται θέσεις εργασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Για επιτυχημένα προγράμματα διαλογής στην πηγή απαιτείται:
• Ο σωστός σχεδιασμός των συστημάτων ΔσΠ,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους
σχεδιασμού όπως χαρακτηριστικά περιοχής,
κλίμακα εφαρμογής, καθορισμός υλικών στόχων,
φορτία και όγκοι υλικών, διαστασιολόγηση κάδων
και μεταφορικών μέσων, χωροθέτηση κάδων,
καθορισμός και συχνότητα δρομολογίων, ανάλυση
κόστους – οφέλους και δείκτες απόδοσης.
• Η συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση του
προγράμματος.
• Η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών με βασικούς δύο
άξονες:
α) να πείσει ότι ο Δήμος ενδιαφέρεται και να
αναλύσει τα οικολογικά και κοινωνικά οφέλη της
ανακύκλωσης και
β) να δώσει πληροφορίες για τους τρόπους με τους
οποίους μπορούν αν συμμετάσχουν οι πολίτες
(επιτρεπόμενα υλικά, χρόνο και συχνότητα
συλλογής).

Απαιτήσεις για την περίοδο 2020-2030
•

•

16

Βελτίωση της ΔσΠ και εκτίμηση αναγκών για υα
νέα συστήματα ΔσΠ - Μελέτες, έργα, προμήθειες,
υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση ανάπτυξης και
λειτουργίας συστημάτων ΔσΠ (όπως βελτιστοποίηση
χωροθέτησης κάδων, βελτιστοποίηση δρομολογίων,
«έξυπνες» εφαρμογές διαχείρισης, Ιnternet οf
Τhings).
Θέσπιση ομοιόμορφου χρώματος και τύπου
κάδων για τη συλλογή διαφορετικών ρευμάτων
αποβλήτων (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα V
του n. 4819/2021) και εφαρμογή αυτών και οδηγός
χωροθέτησης κάδων.

3.2 
ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ
(ΠοΠ)
Ο νόμος 4819/2021 για την ανακύκλωση θέτει άμεσα σε
εφαρμογή το σύστημα Πληρώνω όσο Πετάω ή Κερδίζω όσο Διαχωρίζω. Θεσπίζει ουσιαστικά το πλαίσιο με
το οποίο οι Δήμοι θα μπορούν να διαμορφώνουν τα δημοτικά τους τέλη, ανάλογα με πόσα απόβλητα παράγει ο
κάθε δημότης, αλλά και ανάλογα με πόσα από αυτά ανακυκλώνει -και όχι βάσει των τετραγωνικών του ακινήτου
του όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
Με το σύστημα Πληρώνω Όσο Πετάω:
• συνδέεται το κόστος διαχείρισης με την πραγματικά
παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων,
• παρέχονται κίνητρα για την εφαρμογή της χωριστής
συλλογής,
• εκτρέπεται σημαντική ποσότητα από το ρεύμα των
ΑΣΑ.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠοΠ
•
•

Η ταυτοποίηση του παραγωγού αποβλήτων.
Η επιλογή του τρόπου μέτρησης της ποσότητας των
παραγόμενων αποβλήτων του κάθε παραγωγού.
• Ο σαφής και ορθολογικός μηχανισμός χρέωσης.
Επιπλέον, προβλέπεται η παροχή κινήτρων προς τους ΟΤΑ
που υιοθετούν πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της πρόληψης
και της διαλογής στην πηγή και χρήση των πόρων από
το τέλος ταφής για την ενίσχυση του δικτύου χωριστής
διαλογής.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται:
•
•

Θέσπιση διάταξης και έκδοση εγκυκλίου για την
εφαρμογή συστημάτων ΠοΠ.
Οικονομική ενίσχυση Δήμων μέσω χρηματοδοτικών
εργαλείων για την εφαρμογή συστημάτων ΠοΠ.
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4

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ

Πολλοί Δήμοι τα τελευταία χρόνια επιχειρούν τη διακριτή
συλλογή Βιοαποβλήτων κυρίως από Λαϊκές Αγορές και
μεγάλους Παραγωγούς με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Όπου υπάρχουν τέτοια προγράμματα οι φορείς επιχειρήσεων μαζικής εστίασης υποχρεούνται να διασφαλίζουν
τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν
από τη δραστηριότητά τους.
Σύμφωνα με τον Ν. 4819/2021 από 1.9.2022 οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή αποβλήτων τροφίμων από
κάθε δημόσια και ιδιωτική σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης,
οι Δήμοι επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις
ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της
παράβασης.
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Απαιτήσεις για την περίοδο 2020-2030
•
•

•

•

•
•

Σχέδιο Δράσης για τη Μείωση των Αποβλήτων
Τροφίμων.
Mελέτες κατάρτισης σχεδίων ανάπτυξης συστήματος
χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σε δημοτικό
επίπεδο (από νοικοκυριά και μεγάλους παραγωγούς)
και υλοποίηση των σχετικών συστημάτων.
Καταγραφή μεγάλων παραγωγών βιοαποβλήτων
από τους αρμόδιους φορείς και άμεση έναρξη
χωριστής συλλογής από αυτούς.
Αξιόπιστη εκτίμηση συμβολής αποβλήτων
κουζίνας και πρασίνων αποβλήτων στο ρεύμα των
βιοαποβλήτων ανά ΟΤΑ, ανά Περιφέρεια και σε
Εθνικό επίπεδο.
Υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση.
Παρακολούθηση των ποσοτήτων ξεχωριστής
συλλογής βιοαποβλήτων.

5

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ (ΠΠΜΧ)

Με βάση την εθνική πολιτική και το πρόσφατο ΕΣΔΑ οι
ΟΤΑ α΄βαθμού πρέπει να προχωρήσουν σε:
•

•
•
•
•

Ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη και τη
μείωση της χρήσης των πλαστικών προϊόντων μιας
χρήσης.
Δημιουργία δικτύου πόσιμου νερού σε δημόσιους
χώρους.
Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για
την μείωση της πλαστικής σακούλας.
Διανομή υφασμάτινων τσαντών για τη μείωση της
χρήσης της πλαστικής σακούλας.
Στοχευμένη ενημέρωση καταναλωτών για τη
μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών στο
περιβάλλον.
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ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΕΥ)

Η επαναχρησιμοποίηση είναι ένα από τα βασικά μέτρα
πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων. Για τον σκοπό
αυτόν, δημιουργούνται ΚΔΕΥ στους Δήμους. Ειδικότερα,
οι Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων υποχρεούνται να αναπτύξουν και να λειτουργούν τουλάχιστον ένα ΚΔΕΥ.
Πρόκειται ουσιαστικά για οργανωμένους χώρους, στους
οποίους οι πολίτες θα μπορούν να αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, όπως, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και κλωστοϋφαντουργικά είδη. Τα προϊόντα αυτά ταξινομούνται και
επιδιορθώνονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.
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ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Με βάση τον ν. 4819/2021 και τον ΕΣΔΑ προβλέπονται τα εξής:
•
•
•
•

•
•

•

•

Θέσπιση Πρότυπου Κανονισμού Καθαριότητας για
τους ΟΤΑ.
Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις.
Προσδιορισμός του πραγματικού κόστους
διαχείρισης αποβλήτων.
Θεσμική μεταρρύθμιση για δυνατότητα
χρηματοδότησης δράσεων διαχείρισης αποβλήτων
όχι μόνο μέσω ανταποδοτικών τελών αλλά και από
πόρους του υπόλοιπου προϋπολογισμού των ΟΤΑ.
Προσδιορισμός της ποιοτικής σύστασης των ΑΣΑ και
των επιμέρους ρευμάτων τους με αξιόπιστο τρόπο.
Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων Σημείων (ΠΣ), Γωνιών
Ανακύκλωσης (ΓΑ) και Κέντρων Ανακύκλωσης,
Εκπαίδευσης, Διαλογής στη Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και
απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης.
Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού των ΟΤΑ
προς την κατεύθυνση και στόχους της κυκλικής
οικονομίας.
Ενθάρρυνση συνεργειών για τη μετάβαση στην
κυκλική οικονομία.

Προβλέπεται η δραστική αναβάθμιση της ποιότητας και
αξιοπιστίας των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που
αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων με τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων – ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για συλλογή και καταγραφή όλων των
απαιτούμενων πληροφοριών για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων και την παρακολούθηση της υλοποίησης του
ΕΣΔΑ, των ΠΕΣΔΑ και των λοιπών προγραμμάτων και
δράσεων (ΤΣΔΑ, Επιχειρησιακά προγράμματα ΣΕΔ κ.λπ.),
που θα επικαιροποιείται διαρκώς με εισαγωγή στοιχείων
από τους αρμόδιους φορείς (ιδίως ΦΟΔΣΑ).
Στο πλαίσιο αυτό, οι ΟΤΑ πρέπει να προχωρήσουν στην
υποβολή τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΤΣΔΑ) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
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ΟΔΙΚΌΣ ΧΆΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΣΠ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ
• Τουλάχιστον 30% ανακυκλωµένο
περιεχόµενο στις πλαστικές
σακούλες
• ΠΟΠ σε µεγάλα ξενοδοχεία,
• Μη αποδοχή αποβλήτων στα Κ∆ΑΥ
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις &
µε προσµίξεις > 20%
∆ήµους > 100.000 κατ.
• Εφαρµογή συστήµατος εγγυοδοσίας • 55% προετοιµασία για
επαναχρησιµοποίηση & ανακύκλωση
(DRS)
•
65% ανακύκλωση συσκευασιών
• Λειτουργία Κ∆ΕΥ σε ∆ήµους µε
• 77% χωριστή συλλογή πλαστικών
πληθυσµό > 20.000 κατ.
φιαλών

• 30% µείωση των
αποβλήτων τροφίµων σε
σχέση µε το 2022
• 60% προετοιµασία για
επαναχρησιµοποίηση και
ανακύκλωση
• 70% ανακύκλωση
συσκευασιών
• 10% ταφή

ΠΟΠ σε ∆ήµους
µε πληθυσµό > 20.000 κατοίκων

2022

2023

2024

• Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων
• Καταγραφή πλεονασµάτων
τροφίµων
• Θέσπιση τέλους ταφής
• Χωριστή συλλογή 4 ρευµάτων σε
χώρους συνάθροισης κοινού &
δηµοτικές εγκαταστάσεις
• Εξασφάλιση χώρου για 4
ρεύµατα σε όλα τα νέα κτίρια
• Τέλος ανακύκλωσης 8 λεπτών
για συσκευασίες PVC
• Χωριστή συλλογή
ανακυκλώσιµων, µπαταριών &
αποβλήτων τροφίµων σε σχολεία
• Καταγραφή ΥΣ & ανακτώµενων
υλικών από ∆σΠ στα Κ∆ΑΥ ανά
∆ήµο
• Μη αποδοχή αποβλήτων στα
Κ∆ΑΥ µε προσµίξεις > 40%
• ∆ιαχείριση υπολείµµατος στα
Κ∆ΑΥ από τους ∆ήµους
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2025

2027

• Νέα ΣΕ∆ για καινούργια
ρεύµατα
• Χωριστή συλλογή ΜΠΕΑ
• Χωριστή συλλογή
υφασµάτων

2028

• Υπολογισµός ΒΑ ως
ανακυκλωµένα µόνο
κατόπιν ∆σΠ

2029

2030

90% χωριστή συλλογή
πλαστικών φιαλών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των
εγκεκριμένων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ),
μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ www.eoan.gr
στην ενότητα «Επικοινωνία με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης»

ανακύκλωσέ με!

www.eoan.gr
Πατησίων 147 Αθήνα, Τ.Κ. 11251
Τηλέφωνο: 2108647420
Email: info@eoan.gr

