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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  - ΛΥΣΕΙΣ  

«Ο Ρόλος των Δήμων στη 
Διαχείριση των Στερεών 

Αποβλήτων» 



Αρμοδιότητες Δήμων στη Διαχείριση Αποβλήτων 

 Καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους 
περιφέρειας,  

 Αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων 
 Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης 

και βιολογικού καθαρισμού 
 Λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία 

των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης 
απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς 

 Διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής 
αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης 

 Εν γένει αξιοποίηση, διάθεση, λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, 
κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και 
αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) 

 Διαχείριση των Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού  

 Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας 
 Συγκροτούν τους ΦΟΔΣΑ 

 
 



Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Άξονες Πολιτικής: 
 Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων 
 Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για το σύνολο των ρευμάτων 
 Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων προς όφελος 

της κοινωνίας και με κοινωνικά δίκαιο τρόπο 
 Αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών διαχείρισης 

αποβλήτων προς τους πολίτες και τους παραγωγούς 
αποβλήτων  

 Ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής 
των πολιτών  

 Εξορθολογισμός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων 
 Προώθηση οικονομικά βιώσιμων και περιβαλλοντικά 

αποδεκτών επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων 



Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Στρατηγικές Εφαρμογής: 

 Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου σχεδιασμών 
διαχείρισης αποβλήτων 

 Αναθεώρηση περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης 
(ΠΕΣΔΑ) και εναρμόνιση με το ΕΣΔΑ 

 Εναρμόνιση πλαισίων σχεδιασμών διαχείρισης 
αποβλήτων με τον εθνικό και περιφερειακό 
χωροταξικό σχεδιασμό 

 Εφαρμογή Τοπικών Σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων 
και εναρμόνιση με τα ΠΕΔΑ και το ΕΣΔΑ 



Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Τοπικών 
Σχεδίων: 

 Ενσωμάτωση στα ΠΕΣΔΑ 

 Προσλήψεις Προσωπικού  

 Διακίνηση των ανακτώμενων υλικών έναντι τιμήματος 

 Χωροθέτηση ήπιων υποδομών διαχείρισης 

 Ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών  

 Δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων 
για την διαλογή στην πηγή και την εκπαίδευση μεταξύ 
Δήμων, κοινωνικών συνεταιρισμών ή/και συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης 



Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Διασφάλιση της υψηλής προστασίας του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 

  Εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή 

• Χωριστή συλλογή αποβλήτων, τουλάχιστον για γυαλί-
χαρτί-μέταλλο-πλαστικό 

• Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 

• Πράσινα Σημεία και Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης 
για τη Διαλογή στην Πηγή, ένα τουλάχιστον ανά δήμο. 

• Επανασχεδιασμός των Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

Εξορθολογισμός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης 
αποβλήτων 

 



Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

• Κίνητρα για υλοποίηση Πράσινων Σημείων 

• Εθελοντικές δράσεις-συμφωνίες για «πράσινες» δημόσιες συμβάσεις 

• Βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας στη διαχείριση αποβλήτων 

• Πρόσβαση στην πληροφορία 

• Θεσμοθέτηση, αποσαφήνιση, εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των 
δήμων στη διαχείριση αποβλήτων 

• Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών συμμετοχικής δράσης 

• Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων για νησιωτικές και τουριστικές 
περιοχές 

• Αναβάθμιση της ποιότητας του εξοπλισμού των πόλεων (κάδοι, 
οχήματα, αποτμήσεις πεζοδρομίων, σάρωθρα οδών , κλπ). 

• Θεσμοθέτηση κανονιστικών πράξεων των ΟΤΑ που θα οργανώνουν τις 
τοπικές κοινωνίες και θα επιβραβεύουν την περιβαλλοντική διαχείριση 
των ΑΣΑ 



Δράσεις Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί: 
 Τη δημιουργία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τη 

λειτουργία των ΦοΔΣΑ 
 Τη ριζική αναθεώρηση των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης 
 Την εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και 

ενιαίας μεθοδολογίας κοστολόγησης των ΑΣΑ σε όλη την αλυσίδα 
διαχείρισης 

 Την Εκπόνηση ενιαίου οδηγού καθαριότητας για όλους τους Δήμους 
της χώρας προκειμένου να υπάρχει ομοιογενής αντιμετώπιση στη 
διαχείριση των ΑΣΑ από όλους τους Δήμους.  

 Έκδοση οδηγού για τη εφαρμογή συστημάτων «ΠοΠ» 
 Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δεδομένων Αποβλήτων (ΗΜΔΑ),  
 Επικαιροποίηση της Υφιστάμενης βάσης Απογραφής 

Μηχανημάτων ΟΤΑ  



Ζητήματα που προέκυψαν Λύσεις 

 Έκδοση Σχεδίων 
Δράσης  για την 
αντιμετώπιση 
οριστικής παύσης και 
αποκατάστασης 
εναπομεινάντων 
ενεργών ΧΑΔΑ 

 Παροχή Σύμφωνης 
Γνώμης  από τον ΓΓΣΔΑ 
και έκδοση οριστικού 
σχεδίου δράσης των 
Περιφερειών: 

 Στερεάς Ελλάδας  

 Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου 

 Μακεδονίας-Θράκης 

Προβλήματα και Λύσεις στη Διαχείριση 
Αποβλήτων 



Ζητήματα που προέκυψαν Λύσεις 

 

ΧΑΔΑ 
 

 Πρόστιμα Ε.Ε. 
για τους ΧΑΔΑ 

 

 Προσωρινή 
διαχείριση ΑΣΑ 

Παύση 24 ενεργών 
ΧΑΔΑ και αποκατάσταση 
87 ανενεργών μη 
αποκατεστημένων ΧΑΔΑ 
 

Εξοικονόμηση 5,3 εκατ.€ 
από τη μη επιβολή 

Επιχορήγηση δήμων με 11 

εκατ. € 

Προβλήματα και Λύσεις στη Διαχείριση 
Αποβλήτων 



Ζητήματα που προέκυψαν Λύσεις 

 Εφαρμογή νέου ΕΣΔΑ 
 
 Δεν προβλεπόταν 

διαδικασία έγκρισης 
των ΠΕΣΔΑ 

 Επιβολή τέλους ταφής  
 

 Προβλήματα στην 
εφαρμογή του 
ν.4071/12 (πχ. συγχώνευση 
των επιμέρους ΦοΔΣΑ στους 
Περιφερειακούς ΦοΔΣΑ κ.α.) 

 

 Θεσμική θωράκιση με την 49η 
ΠΥΣ 

 Πρόβλεψη ολοκληρωμένης 
διαδικασίας έγκρισης με το α΄31 
του ν.4243/15 
 

 Αναστολή μέχρι 31-12-2016 
(α΄7 της 24ης /12/15 ΠΥΣ) 
 

 Προώθηση ολοκληρωμένης, 
εφαρμόσιμης και αποδεκτής 
θεσμικής πρότασης για τους 
ΦοΔΣΑ 

Προβλήματα και Λύσεις στη Διαχείριση 
Αποβλήτων 



Προκλήσεις Προτεινόμενες λύσεις 

Θεσμικές - Οικονομικές 

 Προβλήματα στην 
εφαρμογή του 
ν.4071/12 (πχ. συγχώνευση 

των επιμέρους ΦοΔΣΑ στους 
Περιφερειακούς ΦοΔΣΑ κ.α.) 

 

 Έσοδα στους Δήμους από 
υλικά συσκευασίας 

 

Προώθηση ολοκληρωμένης, 
εφαρμόσιμης και αποδεκτής 
θεσμικής πρότασης για τους 
ΦοΔΣΑ 

 

 

Μελετάται σε συνεργασία με το 
ΥΠΠΕΝ η τροποποίηση του 
ν.2229/1994  

Προκλήσεις – Λύσεις στη Διαχείριση Αποβλήτων 



Προκλήσεις Προτεινόμενες λύσεις 

 

Αντιμετώπιση της 
οριστικής παύσης 46 
ενεργών και 136 μη 
αποκατεστημένων 
εναπομεινάντων 
ΧΑΔΑ 

 

 

 

 
 Εντατικοποίηση 

προσπαθειών σε συνεργασία με 
συναρμόδια Υπουργεία και την 
τοπική αυτοδιοίκηση 

 
 Έκδοση Σχεδίου Δράσης για 

την για την αντιμετώπιση της 
οριστικής παύσης και 
αποκατάστασης εναπομεινάντων 
ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου 

Προκλήσεις – Λύσεις στη Διαχείριση Αποβλήτων 





Αθροιστικά μέχρι 
2/12/2015 …  

 10.000     €  πρόστιμο εφάπαξ, 2/2015 

 10.400.000 €   α΄εξαμηνιαίο πρόστιμο 2015 
μέχρι 2/6/2015 

 9.160.000 €   β΄ εξαμηνιαίο πρόστιμο 2015, 
μέχρι 2/12/2015  

 Άθροισμα 2015 : 

29.560.000€ 

Συνολική χρηματική επιβάρυνση προστίμων 
ΧΑΔΑ 



Περιφερειακοί ΦοΔΣΑ Επικράτειας 1/2 



ΦοΔΣΑ Επικράτειας 2/2 



Προκλήσεις Προτεινόμενες λύσεις 

 

 

 ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 Εκπλήρωση των απαιτήσεων 
του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ε.Ε 

 Προώθηση οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων 
επενδύσεων  

 Ενίσχυση του έργου των 
θεσμικών φορέων, 
ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση κοινού 

 Αποκατάσταση ρυπασμένων 
από επικίνδυνα απόβλητα 
χώρων 
 

Προκλήσεις – Λύσεις στη Διαχείριση Αποβλήτων 



Σας ευχαριστώ θερμά 
για την προσοχή σας. 


