
 

 
                  

     Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022 

Προτάσεις ΕΕΔΣΑ για επιτάχυνση εφαρμογής προγραμμάτων ΔσΠ Βιοαποβλήτων από Δήμους και 

ΦΟΔΣΑ 

1) Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για την περίοδο 2020-2030, το ρεύμα 

των βιοαποβλήτων αποτελεί το μεγαλύτερο (40%) ρεύμα αστικών στερεών αποβλήτων, 

προερχόμενο κατά κύριο λόγο από τα νοικοκυριά (απόβλητα κουζίνας/κήπου) και, δευτερευόντως, 

από επιχειρήσεις (π.χ. εστίαση, catering, ξενοδοχεία, κ.λπ.) 

2) Σήμερα καταλήγουν σε ταφή περίπου 2.800.000τν βιοαποβλήτων ετησίως, ενώ συλλέγεται χωριστά 

λιγότερο από το 6% του ρεύματος αυτού, έναντι στόχου 40% που έπρεπε να επιτευχθεί το 2020.  

3) Το εν λόγω ρεύμα, πέραν του κόστους μεταφοράς και ταφής σε ΧΥΤΑ/Υ που πληρώνουν οι Δήμοι 

και μετακυλίεται στους πολίτες, επιβαρύνει περιβαλλοντικά, καθώς κατά την αποδόμησή 

του παράγει μεγάλες ποσότητες μεθανίου και συμβάλλει σε σημαντικό ποσοστό στην κλιματική 

αλλαγή. 

4) Σύμφωνα με διεθνώς δοκιμασμένες πρακτικές είναι εφικτό, σε βάθος 2-3 ετών, η χωριστή συλλογή 

να ανέλθει σταδιακά σε ποσοστό 50% αυτού του ρεύματος. Κάτι τέτοιο πέραν από τα μεγάλα 

περιβαλλοντικά οφέλη, θα συνεισφέρει στη γεωργική οικονομία και στο περιαστικό πράσινο των 

Δήμων, καθώς μετά από κομποστοποίησή του, αποτελεί εδαφοβελτιωτικό εξαιρετικής ποιότητας, 

όπως επίσης και στην οικονομία γενικότερα μέσω της ενεργειακής αξιοποίησής του με αναερόβια 

χώνευση. 

5) Τέλος, σύμφωνα με την 2018/851 Οδηγία της ΕΕ, θα έπρεπε ήδη η χώρα μας να εφαρμόζει 

καθολική χωριστή συλλογή σε όλη την Ελλάδα, ενώ η προθεσμία που τίθεται από τον Νόμο 

4819/2021 (ο οποίος ενσωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο τις Οδηγίες 2018/851 και 2018/852 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ) είναι η 31/12/2022. 

Με βάση τα ανωτέρω, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και τα 3 εμπόδια που 

υπάρχουν καθώς και τις 3 αντίστοιχες προτάσεις μας για ενέργειες, ώστε να ξεπεραστούν το ταχύτερο 

δυνατόν τα προβλήματα και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χωριστής συλλογής. 

1) Αναγκαίο Προσωπικό Χωριστής Συλλογής 

Για τη χωριστή συλλογή απαιτούνται νέα δρομολόγια Α/Φ. Στο μεσοδιάστημα και μέχρι να 

επιτευχθεί (2-3 έτη) κατάλληλη κλίμακα συλλογής (π.χ. 50% της χωριστής συλλογής), ώστε να 

μειωθούν δραστικά τα δρομολόγια συμμείκτων πράσινου κάδου, απαιτούνται επιπλέον 

δρομολόγια για τα οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις δήμων, δεν επαρκεί το υφιστάμενο 

προσωπικό, ούτε είναι δυνατό να καλυφθούν με εποχικό προσωπικό. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 

National Member of the International Solid Waste Association 
Ε:    info@eedsa.gr W:   http://www.eedsa.gr  

Τ:    698 43 01 831 

mailto:info@eedsa.gr
http://www.eedsa.gr/


Προτείνεται 

Α)  άμεσα, με νομοθετική ρύθμιση σε συνεργασία ΥΠΕΝ-ΥΠΕΣ, να δοθεί η δυνατότητα σε Δήμους να 

συνάπτουν με ειδική απλή διαδικασία, συμβάσεις τουλάχιστον 3 ετών για προσωπικό με 

ειδικότητες σχετικές με τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων. Άλλωστε, αυτό δεν επιβαρύνει τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς αποτελεί κόστος που περιλαμβάνεται στα ανταποδοτικά τέλη και 

θα εξισορροπηθεί άμεσα από τη μείωση των ποσοτήτων συμμείκτων πράσινου κάδου προς 

επεξεργασία (ακριβότερη) και ταφή (με υπολείμματα που χρεώνονται με το τέλος ταφής του 

Ν.4918/2021) 

Β) εναλλακτικά αλλά όχι αποκλειστικά, να μπορεί ένας δήμος να καλύψει μεταβατικά, τις ανάγκες 

του είτε με Προγραμματική Σύμβαση με οικείο ΦΟΔΣΑ (εφόσον διαθέτει προσωπικό) είτε με 

εξωτερικούς ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών χωριστής συλλογής.  

Διευκρινίζουμε ότι η μέθοδος με ιδιωτικούς παρόχους μπορεί να έχει μόνο κατά περίπτωση 

εφαρμογή, καθώς προϋποθέτει κατάλληλη κλίμακα για να υπάρχει και το σχετικό ενδιαφέρον με 

εύλογο κόστος (καθώς απαιτούνται ιδιωτικές επενδύσεις σε εξοπλισμό π.χ. Α/Φ), ώστε να είναι 

συμφέρουσα για τους Δήμους.  

2) Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) 

Η πρόβλεψη τέτοιων μονάδων, είτε αυτοτελών είτε ως τμήματα Μονάδων Επεξεργασίας και άλλων 

ρευμάτων αποβλήτων (ΜΑΑ), υπάρχει σε όλους τους ΠΕΣΔΑ, ισχύοντες και προς αναθεώρηση, και 

αρκετές εξ αυτών είναι σε στάδιο αυξημένης ωριμότητας δημοπρατημένες με συντονισμό της 

ΓΓΣΑΠ του ΥΠΕΝ, ώστε σε βάθος 2- 5 ετών να υλοποιηθούν σχεδόν στο σύνολό τους. 

Σήμερα, όμως, οι εν λειτουργία ή σε φάση κατασκευής προς ολοκλήρωση ΜΕΒΑ καλύπτουν μόνο το 

15-20% περίπου των αναγκών της χώρας. 

Προτείνεται  

Α)  Να δοθεί η σχετική συντονιστική κατεύθυνση προς τους Δήμους και τους ΦΟΔΣΑ ότι σε 

περίπτωση καθυστέρησης υλοποίησης δρομολογημένων ΜΕΒΑ αρμοδιότητάς τους, θα πρέπει να 

υλοποιηθούν εναλλακτικές λύσεις μεταβατικού χαρακτήρα 2-5 ετών: 

i) σε συνεργασία με υφιστάμενες Ιδιωτικές Μονάδες Κομποστοποίησης άλλων ρευμάτων (εφόσον 

υφίστανται εντός Π.Ε.), π.χ. γεωργοκτηνοτροφικά, καθώς δύναται όπως είναι αδειοδοτημένες είτε 

με τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων να δεχθούν και βιοαπόβλητα αστικού τύπου  

ii) ή/και με την εγκατάσταση Μονάδων Κομποστοποίησης κινητού τύπου, με εκμίσθωση του 

εξοπλισμού για τη λειτουργία. 

 Β) Για τις ανωτέρω μεταβατικές λύσεις, που έχουν αμιγώς λειτουργικό χαρακτήρα και κόστος, 

προτείνεται να εξεταστεί η μερική χρηματοδότησή του λειτουργικού κόστους με πόρους του τέλους 

ταφής του Ν.4819/2021 (ανεξάρτητα από την ανάγκη απομείωσής του με προϋποθέσεις βάσει της 

πρόσφατης πρότασης ΕΕΔΣΑ).    

3) Αναγκαίος Εξοπλισμός Χωριστής Συλλογής & Σωστή Εφαρμογή-Ευαισθητοποίηση 

Για τη χωριστή συλλογή απαιτούνται νέοι εξωτερικοί κάδοι καφέ χρώματος και νέα Α/Φ, ώστε να 

μπορούν να εκτελούνται απρόσκοπτα τα επιπλέον δρομολόγια, δεδομένου επίσης του ότι πρέπει 

να αποφεύγεται η επαφή των χωριστά συλλεγόμενων βιοαποβλήτων από τα λοιπά ΑΣΑ 

προκειμένου να είναι δυνατή η παραγωγή κόμποστ της υψηλότερης δυνατής ποιότητας, 



τουλάχιστον στην αρχή της χωριστής συλλογής, ώστε να μη λείψουν Α/Φ από τα δρομολόγια 

συλλογής του πράσινου κάδου. 

Χρηματοδοτικά προγράμματα για τέτοιο εξοπλισμό υπάρχουν πολλά, όπως το πρόγραμμα  

Α. Τρίτσης και το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020, που συνεχίζει να χρηματοδοτεί έως 31/12/2023, όπως 

και το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, που αναμένεται να ανοίξει προσκλήσεις το β εξάμηνο του 2022. 

Προτείνεται  

 Α)  να δοθεί η δυνατότητα και σε ΦΟΔΣΑ – πέραν από Δήμους - στα ανωτέρω προγράμματα ως 

δυνητικοί δικαιούχοι, να υποβάλλουν προτάσεις χρηματοδοτικές εκ μέρους των Δήμων μελών τους, 

για να υπάρξει μεγαλύτερης κλίμακας προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και να τρέξει πιο 

γρήγορα η εφαρμογή από τους Δήμους.  

 Β)  στον σχεδιασμό του νέου Ε.Π ΠΕΚΑ του ΕΣΠΑ 2021-2027 να υπάρξουν ως συνοδά υποστηρικτικά 

υποέργα, ευρείας κλίμακας επιλέξιμες δράσεις τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή της 

χωριστής συλλογής και σημαντικές δράσεις ευαισθητοποίησης διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, σε 

τοπικό επίπεδο, καθώς και μια γενική δράση τεχνικής βοήθειας πανελλαδικού χαρακτήρα για την 

ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη της χωριστής συλλογής για το περιβάλλον και την τοπική 

οικονομία. 


