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περιβαλλοντική πολιτική σε Ευρώπη & Ελλάδα

Εθνική νομοθεσία

Ν. 2939/2001, τροποποιείται με ν. 4496/2017

Ν. 4042/2012

Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) 

νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 
(ΕΣΣΠΔΑ), Κ.Υ.Α. 51373/4684 (ΦΕΚ 
Β/2706/15.12.2015) και ΠΥΣ 49/15‐12‐2015 
(ΦΕΚ Α’ 174/2015) αντίστοιχα

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων

Κατηγορία Έτος Στόχος

Βιοαπόβλητα           
(Ν. 4042/2012)

2015
5% του συνολικού βάρους σε χωριστή 

διαλογή

2020
40% του συνολικού βάρους σε χωριστή 

διαλογή

Ανακυκλώσιμα υλικά
(ΕΣΔΑ, 2015)

2015

Καθιέρωση χωριστής συλλογής 
τουλάχιστον για χαρτί, γυαλί, μέταλλα 

και  πλαστικό. Για τα Πράσινα Σημεία τα 
ρεύματα αποβλήτων θα είναι 

περισσότερα

2020

65% κ.β. προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλα, 
πλαστικό και γυαλί

Προετοιμασία προς 
επαναχρησιμοποίηση 
/ ανακύκλωση με 
χωριστή συλλογή
ανακυκλώσιμων –
βιοαποβλήτων
(ΕΣΔΑ, 2015)

2020 50% του συνόλου των ΑΣΑ



Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων

ανακύκλωσης απόβλητων για απομακρυσμένες περιοχές - “LIFE PAVEtheWAySTE“

Προϋπολογισμός

Συνολικό ποσό: 1,758,267 €

% EΕ Χρηματοδότηση: 1,054,960 €
(60% του συνολικού επιλέξιμου ποσού)

Εταίροι Έργου

1. Συντονιστής:  
Δήμος Νάξου και Mικρών Κυκλάδων (NAXOS)

Διάρκεια
01/09/2015  - 31/12/2020

Συμπράττοντες Δικαιούχοι:
2. Τεχνολογικό Κέντρο CARTIF (CARTIF)
3. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΝΤUΑ)
4. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (OLYMPIA)

Castilla-LeónΔήμος Νάξου & 
Μικρών Κυκλάδων 

(Ηρακλειά, Σχοινούσα,

Δονούσα, Κουφονήσια)

Περιοχές Δράσης

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας 

(Αρχαία Ολυμπία, 

Δρούβα, Πελόπιο, 
Πλάτανος)

Μελέτη μεταφοράς και 
αναπαραγωγισιμότητας



Στόχοι και Σκοπός: (1/2)

Το έργο έχει ως στόχο την διευκόλυνση της εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαισίου 2008/98/ΕΕ για τα
απόβλητα σε απομακρυσμένες περιοχές, ενεργοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές προκειμένου να βελτιώσουν τις πρακτικές ανακύκλωσης ώστε να ανοιχθεί ο
δρόμος προς την αειφόρο διαχείριση και αποδοτικότητα των πόρων. Αυτό θα επιτευχθεί με την
ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός οικονομικά βιώσιμου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, βασισμένο σε
ένα καινοτόμο σύστημα διαχωρισμού στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ).

Ειδικότερα αποσκοπεί στην:

 Εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος (Γωνιά Ανακύκλωσης) για τη διαλογή στην πηγή και την
επεξεργασία των ΑΣΑ για τις απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα και την ΕΕ.

 Να γίνει η ανακύκλωση των αποβλήτων μια οικονομικά ελκυστική επιλογή για τις
απομακρυσμένες περιοχές, όπου κυριαρχούν τα αυξημένα κόστη στις μετακινήσεις.

 Μέγιστη δυνατή ανάκτηση πόρων, παράγοντας περισσότερες από πέντε ροές καθαρών
υλικών με διαλογή στην πηγή των ΑΣΑ από τα νοικοκυριά των απομακρυσμένων περιοχών.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32008L0098


A

•Προπαρασκευαστικές Δράσεις
• Ενημέρωση ενδιαφερόμενων φορέων (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

• Ανάπτυξη Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων στις απομακρυσμένες περιοχές (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

B

•Δράσεις υλοποίησης
• Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή πρώτυπου συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

• Επίδειξη λειτουργίας, Βελτιστοποίηση, αξιολόγηση εφαρμογής (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ)

• Προτάσεις για πλήρη εφαρμογή του έργου – Αναπαραγωγή & μεταφορά σε άλλες περιοχές (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ)

C

• Δράσεις παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου

• Βασικοί δείκτες απόδοσης (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ)

• Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών δράσης (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

• Παρακολούθηση περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων των δράσεων του έργου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ)

D

• Ευαισθητοποίηση κοινού και διάδοση αποτελεσμάτων του έργου
• Ανάπτυξη και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του έργου, LIFE+ ενημερωτικές πινακίδες, ανάπτυξη σχεδίου και εργαλείων

επικοινωνίας, οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, δικτύωση με LIFE έργα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ)

E

•Διαχείριση και παρακολούθηση της προόδου του έργου
• Διαχείριση του έργου από τη NAXOS και αναφορά στην ΕΕ, δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης LIFE, Σχέδιο επικοινωνίας 

αποτελεσμάτων μετά το LIFE, εξωτερικός έλεγχος (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)

Επισκόπηση των δράσεων του έργου



A.  Προπαρασκευαστικές Δράσεις:

Α1.1 Διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς (φορείς ανακύκλωσης ΑΣΑ) που 
επιθυμούν να συνεργαστούν στην φάση επίδειξης του πιλοτικού συστήματος

Α1.2 Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής και περιφερειακής αγοράς 
ανακυκλώσιμων υλικών 



A.  Προπαρασκευαστικές Δράσεις:

Α2.1 Επιλογή των εννέα (9) σημείων εγκατάστασης των Πράσινων Σημείων (Γωνιές 
Ανακύκλωσης) κατόπιν διαβούλευσης με (α) τους εκπροσώπους των επιλεγμένων 
Τ.Κ. Δήμων Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχ. Ολυμπίας και (β) τους δημότες 

Α2.2 Οργάνωση της στρατηγικής διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τις 
επιλεγμένες τοπικές κοινότητες Δήμων Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχ. 
Ολυμπίας

• Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης των ΑΣΑ (παραγωγή, σύσταση, 
συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, διάθεση)

• Ποσοτικοί Στόχοι διαχείρισης ΑΣΑ συμφωνα με τη Νομοθεσία & το έργο LIFE

• Προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης ΑΣΑ με τη χρήση των Πράσινων Περιπτέρων



Προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης ΑΣΑ

1 2

4

Επίπεδο παραγωγού 
Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ)

Επίπεδο Δήμου
Λεπτομερής διαχωρισμός σε 
πολλαπλά ρεύματα

Επίπεδο Δήμου
Προσωρινή αποθήκευση

3

Εθνικό επίπεδο
Μεταφορά με σκοπό τη διάθεση υλικών 

στην αγορά δευτερογενών πρώτων υλών



1. Διαχωρισμός σε επίπεδο οικίας/καταστήματος/δημ. υπηρεσίας

Παραγόμενα ΑΣΑ

Χαρτί/Χαρτόνι

Πλαστικό

Γυαλί

Μέταλλο

Ειδικές ροές

Προδιαλεγμένα 

ΑΣΑ
Μεταφορά στο 

Πράσινο Σημείο

Πράσινο 

Περίπτερο

Πεζός

Όχημα συλλογής Δήμου

Ιδιωτικό Όχημα



2. Διαχωρισμός σε επίπεδο Δήμου

ID card: Σύστημα αναγνώρισης χρήστη 

– ανταποδοτικά οφέλη

Πράσινο Περίπτερο

Σημείο συλλογής αποβλήτων 

σε χωριστές ροές 

Έντυπο χαρτί

Χαρτοκιβώτιο

Ανάμικτο χαρτί

PET λευκό

PET έγχρωμο

HDPE

LDPE

PP/PS

Διάφανο Γυαλί

Έγχρωμο Γυαλί

Σιδηρούχα

Μη σιδηρούχα

Τηγανέλαια

ΑΗΗΕ

Λαμπτήρες

Μπαταρίες

1 Χειριστής

Χρήστες



Μεταφορά 

προδιαλεγμένων ΑΣΑ

Max 

1,90 m

Max 

1,00 x 1,20 m

Έντυπο χαρτί

Χαρτοκιβώτιο

Ανάμικτο χαρτί

PET λευκό

PET έγχρωμο

HDPE

LDPE

PP/PS

Διάφανο Γυαλί

Έγχρωμο Γυαλί

Σιδηρούχα

Μη σιδηρούχα

Τηγανέλαια

ΑΗΗΕ

Λαμπτήρες

Μπαταρίες

3. Προσωρινή αποθήκευση και φύλαξη σε 

container σε εγκεκριμένο Δημοτικό χώρο



Μεταφορά 

προδιαλεγμένων 

ΑΣΑ

3. Προσωρινή αποθήκευση και 

φύλαξη σε container σε 

εγκεκριμένο Δημοτικό χώρο

 Ιδιώτες

 Βιομηχανίες

 Υφιστάμενα Εναλλακτικά Συστήματα 

Διαχείρισης 

4. Ιδιωτικοί φορείς

Προώθηση υλικών στην τοπική 

& περιφερειακή αγορά



Δράση Β.1: Σχεδιασμός του πρωτοτύπου, καινοτόμου συστήματος για το διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία 

των ΑΣΑ

Δράση Β.2: Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος για το διαχωρισμό στην πηγή και 

επεξεργασία των ΑΣΑ

Δράση Β.3: Λειτουργία, βελτιστοποίηση και επίδειξη των καινοτόμων συστημάτων σε επιλεγμένες περιοχές των 

συμμετεχόντων Δήμων

Δράση Β.4: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής - Αξιολόγηση της εμπορευσιμότητας των τελικών 

προϊόντων - Ανάλυση Κύκλου Ζωής των πρωτότυπων συστημάτων

Β. Δράσεις υλοποίησης του έργου

Δράση Β.5: Προτάσεις για εφαρμογή του έργου σε πλήρη κλίμακα - αναπαραγωγή του έργου σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες









4 Πράσινα Περίπτερα στις Μικρές Κυκλάδες

Τ.Κ. Σχοινούσας (Θέση ‘παλιό πηγάδι’)

Τ.Κ. Κουφονησίου 
(Θέση Λιμάνι)

Τ.Κ. Δονούσας 
(Θέση Λιμάνι)

Τ.Κ. Ηρακλειάς (Θέση Λιβάδι)







Απομακρυσμένος έλεγχος & παρακολούθηση Πράσινων Περιπτέρων:

 Ποσότητες συλλεγόμενων υλικών

 Ποιότητα υλικών

 Συχνότητα επισκέψεων ανά χρήστη

 Αριθμός επισκέψεων ανά Πράσινο Περίπτερο



Περιπτώσεις Δήμων που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για να
γίνουν ακόλουθοι των αποτελεσμάτων του έργου:

Δράση Β.5: Προτάσεις για εφαρμογή του έργου σε πλήρη κλίμακα -

αναπαραγωγή του έργου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Ελλάδα & Ισπανία 
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