
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ 
ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



2,2 εκ.

ΑΣΑ

παράγονται

1,7εκ.

Ταφή

σε ΧΥΤΑ Φυλής

16%

Xωριστή συλλογή

στους Δήμους με 
μπλε κάδους, έντυπο 
χαρτί, βιοαπόβλητα

23%

Συνολική ανάκτηση

από ΔσΠ και ΕΜΑΚ

Υφιστάμενη Κατάσταση



ΔσΠ
βιοαποβλήτων

Υπολειμματικά σύμμεικτα 
προς μονάδες επεξεργασίας

ΔσΠ λοιπών 
ανακυκλωσίμων

χαρτί, πλαστικό, 
μέταλλο, γυαλί

ΔσΠ

ανακυκλωσίμων

Νέοι Στόχοι Διαλογής στην Πηγή
Διαλογή στην Πηγή επί των παραγόμενων ΑΣΑ

καφέ κάδος, οικιακή 
κομποστοποίηση, 

πράσινα, λίπη & έλαια

25% 30% 5% 40%

ογκώδη, ΑΗΗΕ, 
μπαταρίες κλπ

60%



Πρόληψη & Διαλογή στην Πηγή
Υποχρεώσεις - Νέοι ρόλοι για τους Δήμους



Οι Δήμοι αναλαμβάνουν τον απαιτητικό 
ρόλο της εφαρμογής των νόμων και των 

διατάξεων που σχετίζονται με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων σύμφωνα με το ΕΣΔΑ και τον 
νέο νόμο για την ανακύκλωση 4819/2021



Νόμος 4819/2021 - Θεσμικές υποχρεώσεις των Δήμων

Διαλογή στην πηγή

 Υποχρεωτική χωριστή συλλογή από τους Δήμους των βιοαποβλήτων έως το τέλος του 2022

 Εισαγωγή από την 1.9.2022 στα σχολεία της υποχρεωτικής χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού, 
γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων με αρμοδιότητα των Δήμων 

 Υποχρεωτική οργάνωση χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε 4 ρεύματα (πλαστικό, 
χαρτί, μέταλλο, γυαλί) έως τον Ιανουάριο του 2022 :
 εντός των κτιρίων του Δήμου ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία ο Δήμος φέρει την ευθύνη 

λειτουργίας
 αθλητικές εγκαταστάσεις
 παιδικές χαρές
 βρεφονηπιακούς σταθμούς
 άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού



Διαλογή στην πηγή

 Εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο 
Πετάω»: από την 1η  Ιανουαρίου 2023 σε όλους 
τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 
κατοίκων και από την 1η Ιανουαρίου 2028 σε 
όλους τους Δήμους άνω των  20.000 κατοίκων. 

 Καθιέρωση χωριστής συλλογής των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έως την 
1.1.2024

 Χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων 
στα  νοικοκυριά έως 01.01.2024

 Υλοποίηση ενός ΚΔΕΥ από τους Ο.Τ.Α. 
α΄ βαθμού >20.000 κατοίκων έως το 
τέλος του 2023

Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων

Νόμος 4819/2021 - Θεσμικές υποχρεώσεις των Δήμων



H Περιφέρεια Αττικής & ο ΕΔΣΝΑ
στηρίζουν έμπρακτα τον σχεδιασμό των 
Δήμων στη διαχείριση των αποβλήτων



Πρόγραμμα χωριστής συλλογής 
βιοαποβλήτων ΕΔΣΝΑ

48 Δήμοι παρέλαβαν εξοπλισμό

80 απορριμματοφόρα & 9.000 κάδοι

34 Δήμοι ξεκίνησαν

≈4,5% κ.β. με αυξητική τάση η χωριστή 

συλλογή βιοαποβλήτων στο σύνολο των ΑΣΑ (καφέ κάδος 

& πράσινα)



Στόχος να δημιουργηθεί μία νέα λογική 
τοπικής διαχείρισης των βιοαποβλήτων

Δημιουργία των μονάδων επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 



Δράσεις υποστήριξης των Δήμων

Εξοπλισμός ΔσΠ στο πλαίσιο της Συμφωνίας πλαίσιο με 

αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την 

υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) 

Αποβλήτων

Ενίσχυση του συστήματος ανακύκλωσης με τοποθέτηση 

10.000 κάδων ανακύκλωσης και χωριστής συλλογής 

στους  Δήμους, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τα 

δημόσια κτίρια

Κινητά Πράσινα Σημεία



Δράσεις υποστήριξης των Δήμων

Helpdesk Ανακύκλωσης

Παρατηρητήριο ανακύκλωσης

Ωρίμανση & Χρηματοδότηση Μεγάλων Πράσινων 

Σημείων σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους

Χρηματοδότηση της αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων 

Δήμων Αττικής από ΠΕΠ Αττικής



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


