
Συνέντευξη Τύπου 
.

Διαχείριση  αποβλήτων:
Μύθοι - σημερινή κατάσταση, 

Στόχοι - σχέδιο 4ετίας 2019-2023



Μύθοι σχετικά με τη διαχείριση 
των αποβλήτων στην Ελλάδα



Μύθος 1ος:  Απόβλητα είναι μόνο τα αστικά 

απόβλητα

Η αλήθεια είναι ότι τα απόβλητα περιλαμβάνουν:

• Τα Αστικά:

• Αστικά Στερεά Απόβλητα [ΑΣΑ] (π.χ. συσκευασίες)

• Απόβλητα βιολογικών καθαρισμών

• Εκσκαφών κατασκευών & κατεδαφίσεων 

• Βιομηχανικά (επικίνδυνα και μη)

• Γεωργοκτηνοτροφικά

• Νοσοκομειακά

• Λύματα 



Σύνθεση Αποβλήτων

Τύπος Χιλιάδες τόνοι

Απόβλητα αστικού τύπου 5.957

Απόβλητα εκσκαφών κατασκευών 

και κατεδαφίσεων

744

Βιομηχανικά απόβλητα 18.338

Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα 14.083

ΣΥΝΟΛΟ 39.122
Πηγή: ΕΣΔΑ



Σύνθεση αποβλήτων
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Μύθος 2ος: Η ανακύκλωση στην Ελλάδα προχωρεί

Η αλήθεια είναι ότι:

• Η ανακύκλωση το 2018 ήταν κάτω από 15%, ενώ ο 
στόχος ΕΣΔΑ για 2020 ήταν 37%

• Καθηλωμένα ποσοστά ανακύκλωσης

• Η ταφή ήταν το 2018 άνω του 80%

* (ανακύκλωση και βιοαπόβλητα μόλις στο 19 - 20%)





Εδώ θα μπει λίστα χωρών ΕΕ με την 

Ελλάδα να είναι τελευταία



Μύθος 3ος: Οι Μονάδες Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων (ΜΕΑ) είναι νέες χωματερές

Η αλήθεια είναι ότι οι ΜΕΑ:

• Είναι σύγχρονα εργοστάσια με θετική επίδραση στο 

περιβάλλον

• Διαθέτουν τεχνολογία ανακύκλωσης και κομποστοποίησης με 

ποσοστά ανάκτησης περίπου 60%

• Είναι περιβαλλοντικά συμβατές με τα κοινοτικά standards

• Οι χωροθετήσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί (πλην Αττικής και 

κάποιων νησιών: π.χ. Σαντορίνη, Θάσος, Κάλυμνος)



Μ.Ε.Α. Σερρών



Μ.Ε.Α. Ηπείρου



Υφιστάμενη κατάσταση



1. Τεράστια απόκλιση σε ανακύκλωση και ταφή

20%

80%

ΕΛΛΑΔΑ

Ανακύκλωση Ταφή

77%

23%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ανακύκλωση Ταφή

• Υψηλά ποσοστά ταφής

• Χαμηλά ποσοστά στην ανακύκλωση



Αστικά Στερεά Απόβλητα - Στόχοι

Η σύνθεση των ΑΣΑ 

εκτιμάται σε:

Πραγματικά μεγεθη 

2018 (%) των ΑΣΑ Σύνολο ανάκτησης (%) ΑΣΑ στόχου 2020

Βιοαπόβλητα 360 6.52% 2,048 35.4%
Ανακύκλωση 

συσκευασιών

835 15.13%
664

36,9%Ανακύκλωση λοιπών 

αντικειμένων 1,469

Οικιακά απόβλητα 

ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού 65 1.1%

Λοιπά αστικά στερεά 

απόβλητα 5 0.1%

Επικίνδυνα ΑΣΑ 0 0.0%

Διαθέση σε ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ 

- ΧΑΔΑ 4,325 78.35%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ 5,520 4,251 73.6%

Η σύνθεση των ΑΣΑ 

εκτιμάται σε:

Πραγματικά μεγεθη 

2018 (%) των ΑΣΑ Σύνολο ανάκτησης (%) ΑΣΑ στόχου 2020

Πηγή: ΕΣΔΑ 2018



2. Βιομηχανικά Απόβλητα

• Ανεπαρκείς εγκαταστάσεις διαχείρισης 

• Εμπόδια στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα

• Πρόστιμα από την ΕΕ για διαχείριση επικίνδυνων 
βιομηχανικών αποβλήτων

○ 7,6 εκατ. ευρώ/χρόνο για τα αποθηκευμένα 
απόβλητα



3. Απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

• Προβλήματα με τη διαλογή ΑΕΚΚ

• Αιτία για την έναρξη παράνομων χωματερών

• Μπάζα στους δρόμους

• Δεν έχουν προχωρήσει οι αποκαταστάσεις 
λατομείων



4. Νοσοκομειακά απόβλητα

• Είναι μολυσματικά και συχνά ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη 
δημόσια υγεία

• Θέλουν εξειδικευμένη αντιμετώπιση - διακριτά ρεύματα

• Απόβλητα μικρών υγειονομικών μονάδων (κλινικών): 
Δεν έχει οργανωθεί έως σήμερα ικανοποιητικά η 
διαχείρισή τους  - τα παραγόμενα απόβλητα δεν 
τυγχάνουν ειδικής διαχείρισης 

• Σχεδόν μηδενική διαχείριση για απόβλητα σε ιατρεία και 
οδοντιατρεία που κατά κανόνα καταλήγουν στα ΑΣΑ



5. Λύματα

• Σοβαρές καθυστερήσεις σε διαγωνισμούς λόγω 
αλλαγών στη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, αλλά 
και χωροθετήσεων στα έργα Ανατολικής Αττικής

• Δεν συνδέονται οι πολίτες με δίκτυο 

• Δεν υπάρχει σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της 
ιλύος

• 10,4 εκατ. ευρώ/χρόνο τα πρόστιμα από  την ΕΕ για 
λύματα (Μεσόγεια, Θριάσειο)

• Ανωριμότητα σε έργα λυμάτων 39 οικισμών



6. Πολύ χαμηλή απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ

• Πολύ χαμηλή απορροφητικότητα για έργα διαχείρισης 
απορριμμάτων

• Την επόμενη προγραμματική περίοδο δεν 
χρηματοδοτούνται τέτοια έργα

• Έχουν συμβασιοποιηθεί μόλις τα 230 εκατομμύρια 
ευρώ από τα 940 εκατομμύρια που είναι διαθέσιμα από 
το ΕΣΠΑ για τη διαχείριση απορριμμάτων



6. Πολύ χαμηλή απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ

Απορρίμματα 
(εκατ. ευρώ)

Λύματα 
(εκατ. ευρώ)

Διαθέσιμοι πόροι 940 960

Εντάξεις 517 900

Συμβασιοποιήσεις 230 403

Πληρωμές 67 228



7. Παράνομες χωματερές 

• 53 παράνομες χωματερές που λειτουργούν σε όλη τη 
χώρα και επιβαρύνεται η χώρα με πρόστιμα

• Από αυτές οι 22 στα νησιά και 21 σε Πελοπόννησο

• Η χώρα επιβαρύνεται με πρόστιμα που φτάνουν τα 5,2 
εκατ. ευρώ/χρόνο

• Δυστυχώς υπάρχουν κι άλλες σε όλη τη χώρα…



7 σημεία όπου η κατάσταση 
έχει φτάσει στο 

απροχώρητο



1. Η βραδυφλεγής βόμβα της Αττικής

• Η Αττική παράγει τα περισσότερα απόβλητα στη χώρα

• Ο σχεδιασμός του 2014 για 4 νέες ΜΕΑ ακυρώθηκε 
από την πρώην περιφερειάρχη κ. Δούρου

• Ο ΧΥΤΑ Φυλής αντέχει για 1 χρόνο ακόμα !

• Κίνδυνος απορριμμάτων στους δρόμους της Αθήνας



2. Κέρκυρα

• Από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα

• Φέτος το καλοκαίρι η κατάσταση ήταν χειρότερη παρά ποτέ

• Τραγική εικόνα σε έναν από τους κυριότερους προορισμούς 
της χώρας που αδυνατίζει το τουριστικό μας προϊόν



3. Αχαΐα/Πάτρα

• Η μονάδα που προβλέπεται για τη Δυτική Ελλάδα δεν μπορεί 
να καλύψει ούτε την Πάτρα

• Κίνδυνος από την έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού στην 4η 
μεγαλύτερη πόλη της χώρας



4. Αίγιο

• Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το κλείσιμο του ΧΥΤΑ στην 
Αιγείρα και έλλειψη εναλλακτικής λύσης

• Σκουπίδια στους δρόμους, κίνδυνος για τη δημόσια υγεία



5. Σαντορίνη

• Καμία πρόβλεψη, τα σκουπίδια καίγονται στην καλντέρα

• Σοβαρός κίνδυνος του χρόνου το καλοκαίρι



6. Λευκάδα

• Δεν διαθέτει Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ)

• Κάνει δεματοποίηση και εναποθέτει τα δέματα σε χώρο που 
έχει κορεστεί

• Σοβαρό πρόβλημα φέτος το καλοκαίρι από τις οσμές



7. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα

• Έλλειψη διαχείρισης - καμία πρόοδος 

• Δεν υπάρχει ξεχωριστή συλλογή για πλαστικά
συσκευασιών από φυτοφάρμακα, κίνδυνος προφανής

• Έλλειψη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των 
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και της ιλύος



Τα σημεία όπου η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο



Οι 7+1 στόχοι του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη 

διαχείριση των αποβλήτων



Οι 7+1 στόχοι

1. Καφέ κάδος παντού: κάλυψη του 100% της χώρας σε 4 χρόνια

2. Ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργοστασίων σε 4 χρόνια

3. Πλήρης απορρόφηση του ΕΣΠΑ για τα απορρίμματα: 
Συμβασιοποίηση νέων έργων αξίας 700 εκατ. ευρώ μέχρι το 
τέλος του 2021

4. Δημιουργία από τον ιδιωτικό τομέα των απαραίτητων 
εγκαταστάσεων για τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων 
σε 4 χρόνια



Οι 7+1 στόχοι

5. Αντιμετώπιση του προβλημάτων των 
γεωργοκτηνοτροφικών πλαστικών σε 4 χρόνια

6. Μηδενισμός των προστίμων από την ΕΕ για παράνομες 
χωματερές, επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα και λύματα 
σε 4 χρόνια

7. Ποσοστά ανακύκλωσης από 20% σήμερα σε 30% σε 4 
χρόνια και σταδιακά στο 50% μεταξύ 2027-2029.

Προστασία του τουριστικού προϊόντος: Το καλοκαίρι του 
2020 να μην υπάρχουν σκουπίδια στους δρόμους των 
τουριστικών περιοχών



Σχέδιο και εργαλεία για την 
επίτευξη των στόχων



1. Νέος Εθνικός Σχεδιασμός

• Τρέχων σχεδιασμός μη ρεαλιστικός - ταφή στο 26% 
μέχρι το 2020!

• Επικαιροποίηση και επέκταση του Εθνικού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) -
Επικαιροποίηση Περιφερειακών ΕΣΔΑ

• Ορθολογικοποίηση των στόχων για ανάκτηση, 
ανακύκλωση και ταφή ώστε το 2027 - 2029 να έχουμε 
πάει στο 50% ανάκτηση στην πηγή, 30% ανάκτηση 
ΜΕΑ και 20% ταφή



1. Νέος Εθνικός Σχεδιασμός

• Περισσότερη ελευθερία σε Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και Φορείς Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

• Ορθολογικοποίηση και έμφαση κυρίως σε τρία  
ρεύματα:

• Μπλε κάδοι (π.χ. συσκευασίες και ανακύκλωση)

• Καφέ κάδοι (π.χ. οργανικά απόβλητα όπως 
φαγητά)

• Πράσινοι κάδοι (υπόλοιπα απόβλητα)

Λοιπά ρεύματα υποστηρίζονται όπου είναι εφικτό



1. Νέος Εθνικός Σχεδιασμός

Εκτός τροχιάς ο υφιστάμενος εθνικός σχεδιασμός



Στόχοι ανακύκλωσης, ανάκτησης και ταφής

50% - 30% - 20%



2. Ενίσχυση ανάκτησης βιοαποβλήτων - καφέ κάδοι

• Καφέ κάδοι και δίκτυο αποκομιδής σε όλη την Ελλάδα 
στην 4ετία (δηλ. απορριμματοφόρα και μονάδες 
επεξεργασίας βιοαποβλήτων - ΜΕΒΑ)

• Κάλυψη από το ΕΣΠΑ για την ολοκλήρωση της κάλυψης

• Από το 6% να πάμε σε διπλασιασμό ποσοστού 
ανάκτησης βιοαποβλήτων 12% στην 4ετία και σε 20% -
22% σε μια 10 ετία

• Κομποστοποίηση στο σπίτι σε περιοχές που είναι εφικτό, 
που όμως παράγουν περισσότερα πράσινα απόβλητα



Χρήση καφέ κάδων 
και κομποστοποίηση



3. Ενίσχυση ανακύκλωσης

• Από 15% ανάκτηση ανακυκλώσιμων (μπλε  κάδοι), σε 
20% σε 4 χρόνια και στο 27,5-30% στην 10ετία 

• 2πλασιασμός των κονδυλίων από πλευράς Ελληνικής 
Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για 
απόκτηση μπλε κάδων και απορριμματοφόρων

100% κάλυψη της Ελλάδας στην 4ετία

• Βελτίωση των υπηρεσιών αποκομιδής



3. Ενίσχυση ανακύκλωσης

• Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης με εξοπλισμό για 
αποκομιδή από μπλε κάδους

• Άλλα ρεύματα συλλογής όπου είναι εφικτό

• Δρομολόγηση πιλοτικών προγραμμάτων 
επιβράβευσης των πολιτών (π.χ. έκδοση “πράσινης” 
κάρτας)

• 4πλασιαμός των δαπανών για ενημέρωση σε βάθος 
4ετίας (πολίτες, μαθητές)



Ενίσχυση 
ανακύκλωσης



4. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Σήμερα λειτουργούν 6 ΜΕΑ:

• 3 νέας τεχνολογίας (Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Σέρρες)

• 3 παλαιάς τεχνολογίας που χρειάζονται αναβάθμιση (Φυλή, 
Χανιά, Ηράκλειο)



4. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Σε φάση μελέτης - υλοποίησης:

• 5 έργα σε κατασκευή (Αλεξ/πολη, Ηλεία, Φωκίδα, 
Θήβα, Αρχάνες)

• 3 έργα σε αναμονή έναρξης στην Πελοπόννησο

• 12 έργα σε δημοπράτηση

• 40 έργα σε διαδικασία σύνταξης ή ολοκλήρωσης 
μελέτης 

• Συμβασιοποιήσεις από 230 εκατ. ευρώ να φτάσουν στα 
940 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021 



5. Βιομηχανικά απόβλητα

• Επιτάχυνση των εκκρεμών αδειοδοτήσεων με 
σεβασμό στο περιβάλλον

• Θεσμικό πλαίσιο που θα  επιτρέψει ιδιωτικές 
επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. Βιοχάλκο, 
Ελληνική Χαλυβουργία, Πολυέκο)

• Χώροι Υγειονομικής Ταφής για Επικίνδυνα Απόβλητα 
(ΧΥΤΕΑ) για ειδικά μολυσματικά βιομηχανικά 
απόβλητα (π.χ. αμίαντος) με τις αυστηρότερες 
κοινοτικές προδιαγραφές



6. Γεωργοκτηνοτροφικά

• Συστήματα περισυλλογής και διαχείρισης για 
πλαστικά συσκευασιών χημικών προϊόντων και για 
απόβλητα θερμοκηπίων και αρδευτικών δικτύων

• Προτροπή στον ιδιωτικό τομέα να προχωρήσει σε 
επενδύσεις διαχείρισης γεωργοκτηνοτροφικών 
βιοαποβλήτων για παραγωγή ενέργειας

• Παροχή δυνατότητας στους ΦΟΔΣΑ να μπορούν να 
διαχειρίζονται τα γεωργοκτηνοτροφικά βιοαπόβλητα 



7. Απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων

• Ενισχύουμε δημιουργία συστημάτων, ώστε να καλυφθεί 
το σύνολο της χώρας 

• Νομοθετική παρέμβαση για υποχρεωτικότητα ύπαρξης 
σύμβασης με σύστημα ΑΕΚΚ για εργασίες μικρής 
κλίμακας, καθώς και μεταφορά της αρμοδιότητας 
ελέγχου αυτών από την αυτοδιοίκηση

• Απλοποιούμε τη νομοθεσία, ώστε να είναι εφικτή τελικά 
η ανάπλαση λατομείων με υλικά ΕΚΚ



8. Νοσοκομειακά απόβλητα

• Έλεγχος διαχείρισης αποβλήτων στις μικρές κλινικές 

• Εισαγωγή της οργανωμένης διαχείρισης ιατρικών 
αποβλήτων ιατρείων και οδοντιατρείων, μέσα από 
αναλυτική παρουσίαση στοιχείων από τις εταιρίες 
διαχείρισης



9. Λύματα

• Δρομολόγηση χρηματοδότησης ιδιωτικών συνδέσεων με 
ΕΣΠΑ

• Πρόσκληση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ* για ωρίμανση και 
επικαιροποίηση μελετών

• Επιτάχυνση δημοπράτησης έργου σε Μαραθώνα (90 
εκατ. ευρώ)

• Επικαιροποίηση νομοθεσίας για να προχωρήσουν έργα 
διαχείρισης λυματολάσπης από βιολογικούς 
καθαρισμούς

*Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη



10. Τουρισμός

• Ολιστικό πρόγραμμα από Υπουργείο Περιβάλλοντος σε 
συνεργασία με δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και 
ΦΟΔΣΑ για διαχείριση αποβλήτων για νησιωτικούς και 
ορεινούς Δήμους της χώρας (ανακοίνωση Νοεμ. 2019)

• Στόχος τα νησιά και οι τουριστικές περιοχές το καλοκαίρι του 2020 
να έχουν διαφορετική εικόνα σε σχέση με την απαράδεκτη 
κατάσταση που είχαν φέτος το καλοκαίρι


