
« Ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και η 
χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την Προγραμματική 

Περίοδο 2014-2020»

Στοϊλόπουλος Βασίλειος

ΕΠΠΕΡΑΑ
Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2014



Γιατί νέος, τροποποιημένος ΕΣΔΑ ;

• Εφαρμογή των άρθρων 22 και 35 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία 
του περιβάλλοντος − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων», 

και του άρθρου 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ

• ΕΣΔΑ ως «Αιρεσιμότητα» για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020.

• Προσέγγιση της διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον.



Γιατί νέος, τροποποιημένος ΕΣΔΑ ;

• Προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

• Αντιμετώπιση των αποβλήτων ως χρήσιμο «πόρο».

• Εφαρμογή της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων.



Παραδοτέα ΕΣΔΑ.
1ο. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Μεθοδολογία – Χρονοδιάγραμμα.

2ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:      Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων και αξιολόγηση της 
υφιστάμενης κατάστασης.

3ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:      Πολιτικές και νομοθετικό πλαίσιο που θα εξυπηρετήσει ο νέος ΕΣΔΑ και 
καθορισμός στόχων.

4ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:      Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου, με χρονικό ορίζοντα   
ολοκλήρωσης και άμεσους – μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους.

5ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:       Σχέδια δράσης και χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους. 

6ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:       Γεωχωρικά δεδομένα- χάρτες και βάσεις δεδομένων.

7ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:        Οικονομικοί πόροι υλοποίησης κάθε σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. 

8ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:       Οφέλη από την εφαρμογή του ΕΣΔΑ.

9ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:         Κείμενο σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης ΕΣΔΑ.



Ενότητες     ΕΣΔΑ
Ι.   Πολιτικές & στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων.

Εξόρυξη 
πρώτων υλών

Παραγωγή
Διανομή / 
μεταφορά

Εμπόριο Κατανάλωση Απόβλητα

ΠΡΟΛΗΨΗ
παραγωγής αποβλήτων

(στη πηγή)
Αγορά Πολιτεία

Παράδειγμα :   Πολιτικό  πλαίσιο  πρόληψης παραγωγής   αποβλήτων

Οικονομικοί όροι Μέτρα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων

Κόστος / τιμή                                                                                                                Ενημέρωση / Ευαισθητοποίηση
Τεχνολογικές καινοτομίες                                                                                                     Έρευνα
Επεξεργασία προϊόντων                                                                                                        Ανάπτυξη
Ζήτηση  / κατανάλωση                                                                                                         Νομοθετικές ρυθμίσεις  / Σχέδια
«Ευημερία»                                                                                                                   Εφαρμογή νομοθεσίας                                           



ΑΣΑ
5.780.000

*

Οργανικό κλάσμα
2.560.500 44,3%

Χαρτί / χαρτόνι
1.283.100 22,2%

Γυαλί
248.500 4,3%

Πλαστικό
803.400 13,9%

Ξύλο
265.800 4,6%

Μέταλλα
225.400 3,9%

Λοιπά*
393.300 6,8%

Παράδειγμα     : Ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων  (τον.) 

Ενότητες     ΕΣΔΑ
ΙΙ. Υφιστάμενη κατάσταση παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων



Παραγωγή αστικών αποβλήτων 2011 - 2020



Δίκτυα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων



Ενότητες  ΕΣΔΑ

ΙΙΙ.   Στόχοι ΕΣΔΑ
 Γενικοί στόχοι.

 Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ μέχρι το 2015

 Ολοκλήρωση δικτύου σε υποδομές ΔΣΑ μέχρι το 2020.

 Μείωση στο ελάχιστο δυνατό διάθεσης σε ΧΥΤΑ ανακτήσιμων αποβλήτων.

 Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας δευτερογενών υλικών.

 Περιορισμός διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων μέχρι το 2020.

 Αναμόρφωση κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου υποδομών.

 Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων  από βιομηχανικά & επικίνδυνα.

 Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα έως το 2015.

 κ.α.

 Ειδικοί στόχοι ανά ρεύμα αποβλήτων.



Ενότητες  ΕΣΔΑ

• Κατηγορίες δράσεων για την υλοποίηση του ΕΣΔΑ –
ιεράρχηση & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
 Νομοθετικά μέτρα

 Οργανωτικά – διοικητικά μέτρα

 Υποδομές – έργα

 Οικονομικά μέτρα

 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση - εκπαίδευση

 Προδιαγραφές – Πρότυπα Τεύχη – Οδηγοί – Μελέτες

• Δράσεις ανά Ρεύμα Αποβλήτων.



Παράδειγμα  παρουσίασης  μιας  δράσης στον ΕΣΔΑ

• Κατηγορία δράσης :      Οργανωτικά - Διοικητικά Μέτρα

• Τίτλος δράσης :                Εκπόνηση μελετών ποιοτικής σύστασης ΑΣΑ

• Περιγραφή Δράσης :

• Συσχέτιση με στόχους ΕΣΔΑ :  Γενικός στόχος του ΕΣΔΑ 

• Φορέας υλοποίησης:   ΥΠΕΚΑ

• Κλίμακα εφαρμογής :    Περιφερειακή

• Χρονικός ορίζοντας :    Μεσοπρόθεσμη  

• Ιεράρχηση :                   Α

• Δείκτης παρακολούθησης: Λεπτομερής ποιοτική σύσταση ΑΣΑ ανά περιφέρεια

• Συχνότητα παρακολούθησης :   ετήσια

• Υπόχρεος παρακολούθησης :    ΥΠΕΚΑ 

• Ενδεικτικό κόστος (χιλ €) :        500.000

• Παράμετροι εκτίμησης κόστους - Παραδοχές - Παρατηρήσεις :

• Δυνητικές πηγές χρηματοδότησης :        Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 



Άλλες Ενότητες  ΕΣΔΑ

• Σχεδιασμός ανά κατηγορία αποβλήτων.

• Οργανωτικές πτυχές διαχείρισης αποβλήτων.

• Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων.

• Γενικά κριτήρια καταλληλότητας χωροθέτησης 
εγκαταστάσεων ΔΣΑ.

• Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – εκπαίδευση.

• Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής ΕΣΔΑ.

• Οικονομικοί πόροι και εργαλεία για την υλοποίηση του 
ΕΣΔΑ.



ΕΠΠΕΡ 2007-2013 
Παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση στερεών 

αποβλήτων και προστασία εδαφικών συστημάτων

• Πρόγραμμα αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

• Δημιουργία νέων ή/και επεκτάσεις υποδομών μεταφόρτωσης και ασφαλούς 
διάθεσης αστικών αποβλήτων.

• Δημιουργία μονάδων ανάκτησης συμμείκτων αστικών αποβλήτων.

• Κατάρτιση νέων εθνικών σχεδίων πρόληψης παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων.

• Εκπόνηση Οδηγών – μελετών - προδιαγραφών για διάφορα ρεύματα 
αποβλήτων (βιοαπόβλητα, υγειονομικά, επικίνδυνα κλπ).

• Προγραμματισμός και προώθηση δράσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων και ιλύος 
από αστικά λύματα.

• Προώθηση προγραμμάτων και δράσεων αποκατάστασης εδαφών σε χώρους 
ρυπασμένους, από παρελθούσα βιομηχανική ή συναφή δραστηριότητα, (π.χ. 
χώροι απόθεσης προϊόντων αμιάντου στην Κοζάνη - ΜΑΒΕ). 



ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 
Αναμενόμενα αποτελέσματα

• Ολοκλήρωση προγράμματος αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριμμάτων – με επισφαλές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε κάποιες 
περιπτώσεις (π.χ.  ορισμένων ΧΑΔΑ Πελοποννήσου, Κ. Μακεδονίας, Ν. Αιγαίου 
κ.α.)

• Δημιουργία 16 νέων ΧΥΤΑ, επεκτάσεις 12 ΧΥΤΑ και 23 νέοι ΣΜΑ 

• Χρηματοδότηση 11 μονάδων ανάκτησης συμμείκτων αστικών αποβλήτων μέσω 
ΣΔΙΤ ή μη (στην Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο, Σέρρες, Ήπειρο, 
Θήβα, Φωκίδα, Λευκάδα)

• Ολοκλήρωση κατάρτισης νέων εθνικών σχεδίων πρόληψης παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων και υποστηρικτικών μελετών για διάφορα ρεύματα 
αποβλήτων. 

• Προώθηση δράσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων και ιλύος από αστικά λύματα 
(προσκλήσεις 4.10 και 2.17).

• Ολοκλήρωση προγράμματος καταγραφής ρυπασμένων  χώρων από παρελθούσα 
βιομηχανική ή συναφή δραστηριότητα.



Προγραμματική περίοδος 2014-2020 
Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος

• Κοινό τομεακό πρόγραμμα με το Υπουργείο Υποδομών: «Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ).

• Ο Τομέας Περιβάλλον του ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ αποτελεί το βασικό Πυλώνα για 
την εφαρμογή της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής, σε συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με τα ΠΕΠ και συναφή τομεακά προγράμματα και 
σε ισορροπία με τον πυλώνα των Μεταφορών, υπό τη στέγη της ενιαίας 
δομής του νέου Ε.Π. 

• Η αλλαγή των δομών αποτελεί μεγάλη πρόκληση σε ό,τι αφορά την 
εύρυθμη εφαρμογή της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής. 



Οι προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον» του Ε.Π. ΥΜΠΕΡΑΑ υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
ακόλουθων Θεματικών Στόχων:
• ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς. 

Δράσεις που συμβάλλουν στην προώθηση της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, στην έξυπνη διαχείριση της 
ενέργειας και την αξιοποίηση του δυναμικού συμπαραγωγής. Συμπεριλαμβάνονται έργα επεξεργασίας βιοαποβλήτων, σε 
μέγεθος εκμεταλλεύσεων που προσελκύει τη  μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. 

• ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων. Δράσεις που συμβάλλουν 
στην υποστήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση υψηλής επικινδυνότητας  πλημμυρικών
φαινομένων.

• ΘΣ 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων. Δράσεις που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του Κοινοτικού 
περιβαλλοντικού κεκτημένου και αντιμετώπιση ανελαστικών υποχρεώσεων, ιδίως στους 
τομείς αποβλήτων και υδάτων, εμβληματικές παρεμβάσεις στη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος και στοχευμένες δράσεις για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,  
περιορισμό του θορύβου και προστασία της βιοποικιλότητας.

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 
Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος



Ο Τομέας του Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ χρηματοδοτείται με 1.978,97 εκ
ευρώ (κοινοτική συνδρομή).

Από αυτά 1.838,11 εκ ευρώ αφορούν στο Ταμείο Συνοχής (92,9%) και 140, 86 εκ ευρώ
αφορούν στο ΕΤΠΑ (7,1%).

Η κατανομή των πόρων στους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) επιλέγεται με «μονοταμειακή» λογική,
με στόχο την απλοποίηση της διαχείρισης :
 Στον ΘΣ 4 κατανέμονται πόροι της τάξης των  94,0 εκ ευρώ που αφορούν στο ΕΤΠΑ (4,7% του συνόλου της στήριξης της Ένωσης για τον ΤτΠ),

 Στον ΘΣ 5 κατανέμονται πόροι της τάξης των  98 εκ ευρώ που αφορούν στο Τ.Σ. (5,0%),

 Στον ΘΣ 6 κατανέμονται πόροι της τάξης των  46 εκ ευρώ που αφορούν στο ΕΤΠΑ (2,4%).

 Στον ΘΣ 6 κατανέμονται πόροι της τάξης των  1.739 εκ ευρώ που αφορούν στο Τ.Σ. (87,9%).

Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται οι πόροι τεχνικής βοήθειας που είναι κοινοί με τον Τομέα 
Μεταφορών, στο πλαίσιο του ενιαίου Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Η κατανομή πόρων ΕΤΠΑ στον ΘΣ 4 αξιοποιείται και από τους δύο Τομείς. 

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 
Κατανομή πόρων



• Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης.

• Ανάπτυξη Συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων.

• Δημιουργία "Πράσινων Σημείων" και δικτύωσή τους.

• Δημιουργία δημοτικών μονάδων επεξεργασίας (κομποστοποίησης) βιοαποβλήτων.

• Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς 
απομακρυσμένους οικισμούς.

• Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με 
βάση τους ΠΕΣΔΑ.

• Ανάπτυξη και επέκταση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης 
αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις σε νησιά. 

• Δημιουργία Μονάδων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (βιομηχανικών, 
νοσοκομειακών κ.λπ.).

• Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

• Περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά, επικίνδυνα 
απόβλητα.

• Δράσεις υποστήριξης ΦοΔΣΑ και ευαισθητοποίησης κοινού.

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 
Δράσεις προτεραιότητας στον τομέα των αποβλήτων



Προγραμματική περίοδος 2014-2020 
Χρηματοδότηση δράσεων προτεραιότητας

Ομάδα δράσεων
Ενδεικτικός π/υ  

δημόσια δαπάνης
Πρόγραμμα

Δράσεις μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης, 
κομποστοποίησης, χωριστής συλλογής 
και ανακύκλωσης αποβλήτων, μικρές 
μονάδες αδρανών σε νησιά 

250 Μ€
ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ και εκχώρηση σε
ΠΕΠ

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση 
υποδομών ολοκληρωμένης 
διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους 
ΠΕΣΔΑ 

954 Μ€
ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ και εκχώρηση σε
ΠΕΠ

Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(Βιομηχανικών, νοσοκομειακών κλπ)

40 Μ€ ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ 

Πρότυπες περιβαλλοντικές 
αποκαταστάσεις ρυπασμένων χώρων 
(βιομηχανικές δραστηριότητες)

61 Μ€ ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ 

Δράσεις υποστήριξης ΦοΔΣΑ και 
ευαισθητοποίησης κοινού

17 Μ€ ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ 
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