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Ευρωπαϊκή στρατηγική

Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2018/851 για τη διαχείριση αποβλήτων στην ΕΕ



Ευρωπαϊκή στρατηγική – Οδηγία 2018/851

Βασικοί άξονες/Προτεραιότητες:

 Καθολική εφαρμογή της Αρχήςτης Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ)

 Ανάπτυξη δράσεων και λήψη μέτρων για την ενίσχυση της Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της 

Επαναχρησιμοποίησης τους

 Νέοι Στόχοι για το 2030 και το 2035

 Πλήρης υιοθέτηση των Αρχών της Κυκλικής Οικονομίας

 Σταδιακή Κατάργηση της Υγειονομικής Ταφής



Θεσμικές Υποχρεώσεις στη Διαχείριση των Απορριμμάτων

ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΕΚΤΡΟΠΗ

ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΣΔΟΜΗΣΙΜΩΝ

50% το 2030

65% το 2030

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΤΑΦΗ

10% το 2030

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

100%

70% το 2030

Άλλου Είδους Επεξεργασία και Αξιοποίηση (π.χ. καύση) 25% το 2030



ΔΗΜΟΣ  ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ –ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΕΕΑΑ

Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισής και Ανακύκλωσης



Υποχρεώσεις των Υπηρεσιών Καθαριότητας ΟΤΑ-Εκπόνηση διαχειριστικών 

σχεδίων(νέος ΕΣΔΑ)

 Εκσυγχρονισμός της προσωρινής αποθήκευσης, της συλλογής και της μεταφοράς στερεών αποβλήτων

 Αξιοποίηση και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων

 Πρόληψη παραγωγής και αξιοποίηση φυτικών αποβλήτων

 Εξοικονόμηση οικονομικών και φυσικών πόρων και ενέργειας

 Διαχείριση ειδικών αποβλήτων (πχ.λιμενικά, ογκώδη,

κατασκευαστικά)

 Εξυπηρέτηση παραγωγών και πολιτών

 Πράσινα σημεία

 Διασφάλιση της δημόσιας υγείας

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και

 Γενικότερα ηαειφορικήδιαχείριση του περιβάλλοντος.



Διαχείριση ΑΣΑ 2019 – Υλοποίηση ΤΟΣΔΑ - Προσεχείς προτεραιότητες

 Κατασκευή ΜΕΑ δυτικού τομέα (+ ΜΕΒΑ) με ευθύνη του ΦΟΔΣΑ ΚΜ

 Ανάπτυξη δικτύου συλλογήςβιοαποβλήτων(καφέ κάδος)

 Μετατροπή του ΣΜΑ Ευκαρπίας σε ΣΜΑ ΑΥ και ΒΑ (ΦΟΔΣΑ ΚΜ)

 Κατασκευή και λειτουργία βασικού Πράσινου Σημείο και περιφερειακών

 Χωριστή συλλογή χαρτιού υπό προϋποθέσεις (κίτρινος κάδος)

 Δράσεις προβολής και ευαισθητοποίησης



ΔΗΜΟΣΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ– ΕΕΑΑ (Ελληνική ΕταιρείαΑξιοποίησησΑνακύκλωσησ)

Ανακύκλωση Συσκευασιών



Διαδικασία Αποκομιδής – Οπτικός έλεγχος περιεχομένου

Ο οπτικός έλεγχος του περιεχομένου πραγματοποιείται από τους 

συνοδούς του οχήματος συλλογής και  από  τον  οδηγό μέσω της 

κάμερας παρακολούθησης πριν αποκομιστεί ο κάδος.



Διαδικασία Αποκομιδής – Έλεγχος δυσοσμίας

Ο έλεγχος δυσοσμίας, η οποία υποδηλώνει την παρουσία 

ζυμώσιμων σκουπιδιών, πραγματοποιείται από   τους συνοδούς 

του οχήματος συλλογής.



Διαδικασία Αποκομιδής – Έλεγχος βάρους

Ο έλεγχος υπερβολικού βάρους του κάδου, το οποίο υποδηλώνει 

πιθανή παρουσία οργανικών, ογκωδών, αδρανών και άλλων 

αποβλήτων πραγματοποιείται από τους συνοδούς του οχήματος 

συλλογής πριν την αποκομιδή.



Συνεργασία υπηρεσιών αποκομιδής

1. Εντοπισμός από τα πληρώματα Ανακύκλωσης κακής ποιότητας περιεχομένου σε συγκεκριμένους κάδους.

2. Επικοινωνία/ενημέρωση των πληρωμάτων του δικτύου των σύμμεικτων (πράσινος κάδος) και αποκομιδή από αυτά των κάδων 

με το ακατάλληλο περιεχόμενο.

3. Όταν το φαινόμενο παρατηρείται κατ’ επανάληψη ο Δήμος οφείλει να αποσύρει τους συγκεκριμένους κάδους.



Επισημαίνεται ότι η ορθή λειτουργία του προγράμματος του μπλε κάδου προϋποθέτει την τακτική 

ενημέρωση των πληρωμάτων με έμφαση στην αρχή ότι το πρόγραμμα αφορά στην Ανακύκλωση 

Συσκευασιών με μόνη εξαίρεση το χαρτί (έντυπα, εφημερίδες, βιβλία, τετράδια κτλ.).

Συνεργασία υπηρεσιών αποκομιδής



Ασφάλεια πληρώματος και αξιοποίηση οχήματος

Συνεχής εκπαίδευση πληρωμάτων

Τακτική συντήρηση οχήματος

100% πληρότητα οχήματος/δρομολόγιο



Έλεγχος και απομάκρυνση υλικών κατά την αποκομιδή

Παραδείγματα :

• Υαλοπίνακες (τζάμια, παρμπρίζ, καθρέφτες κτλ.).

• Στρώματα.

• Πλαστικά – μη συσκευασίες (τραπέζια, καρέκλες, παιχνίδια, σπιράλ κτλ.)

• Φελιζόλ.

• CD.

• Είδη ένδυσης, υπόδησης, υφάσματα κτλ.

• Είδη τυπογραφείου (μελανάκια, υπολείμματα εκτυπώσεων κτλ.)

Επισημαίνεται ότι η ορθή λειτουργία του προγράμματος του μπλε κάδου προϋποθέτει την τακτική ενημέρωση των πληρωμάτων με έμφαση στην αρχή ότι το πρόγραμμα 

αφορά στην Ανακύκλωση Συσκευασιών με μόνη εξαίρεση το χαρτί (έντυπα, εφημερίδες, βιβλία, τετράδια κτλ.).



Ευχαριστώ για το χρόνο σας
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