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Βασική έννοια
Η αποκεντρωμένη ολοκληρωμένη διαχείριση
των απορριμμάτων στηρίζεται στις βασικές
αρχές της
κλίμακας,
προϋπόθεση

εγγύτητας
που

και

αποτελούν
μιας

της

μικρής

απαραίτητη

οικονομικής

και

φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης, σε όφελος
των πολιτών και της κοινωνίας.

Χαρακτηριστικά
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης




Υιοθετεί και ενσωματώνει, στην πράξη, τις
διεθνείς εμπειρίες και τις καλές πρακτικές,
συμπεριλαμβανομένης και της ιεράρχησης
στη διαχείριση, που εισάγει η οδηγία
2008/98/ΕΕ.
Ικανοποιεί πάγιους στόχους όλων των
σχεδιασμών διαχείρισης απορριμμάτων,
για μείωση της παραγωγής αποβλήτων και
διαλογή
στην
πηγή
καθαρών
ανακυκλώσιμων και βιοαποδομήσιμων
υλικών.

Χαρακτηριστικά
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης
Μεταφέρει το κύριο πεδίο των δραστηριοτήτων στο τοπικό
επίπεδο, με σκοπό τη δραστική μείωση της ποσότητας των
απορριμμάτων, που έχουν ανάγκη επεξεργασίας ή τελικής
διάθεσης σε χώρους ταφής.
 Αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή ανάκτηση υλικών και τη
διάχυση των ωφελειών που προκύπτουν στους δήμους και
τους πολίτες.
 Χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις διαχείρισης μικρής κλίμακας
και απλού μηχανολογικού εξοπλισμού, εύκολα διαχειρίσιμες
από τους δήμους, οικονομικές στην κατασκευή και
λειτουργία τους. Εγκαταστάσεις που δεν απαιτούν τεράστιες
μεταφορές απορριμμάτων, είναι προσβάσιμες στους πολίτες
και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
 Μειώνει δραστικά τις ανάγκες σε χώρους υγειονομικής
ταφής.


Χαρακτηριστικά
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης
Στην κλίμακα της ιεράρχησης των σταδίων διαχείρισης
των απορριμμάτων:
 α) πρόληψη,
 β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
 γ) ανακύκλωση,
 δ) άλλου είδους ανάκτηση,
 ε) διάθεση
ρίχνει το βάρος στα τρία πρώτα στάδια ενώ είναι
αναγκαία η υιοθέτηση της αρχής ότι η μετάβαση σε
οποιαδήποτε βαθμίδα της διαχείρισης προϋποθέτει
τη χρήση και την εξάντληση των δυνατοτήτων
των προηγούμενων βαθμίδων.

Ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης:
Πεδίο εφαρμογής της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης
διαχείρισης είναι οι δήμοι ή ομάδες γειτονικών δήμων.
Επιβάλλεται να υλοποιήσει τα Τ.Σ.Δ.Α. έτσι ώστε:
◦ να μειωθεί η παραγωγή των απορριμμάτων
◦ να διευκολυνθεί η ανάκτηση των υλικών
◦ να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές για την αύξηση
των ποσοστών ανακύκλωσης μέσω της Διαλογή στην
Πηγή (βιοαπόβλητα, ανακυκλώσιμα, πράσινα σημεία)
◦ να αναπτυχθεί επικοινωνιακή καμπάνια
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών
Στόχος: να διαχειριστεί μέσω της διαλογής στην πηγή το
52% των Αστικών Στερεών Αποβλήτων που παράγονται
στην Περιφέρεια Αττικής

Ενέργειες – Δράσεις του ΕΔΣΝΑ προς την
Αποκεντρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων, την
Κυκλική Οικονομία και την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Οδηγός Σύνταξης ΤΣΔΑ (ο οδηγός της Περιφέρειας
Αττικής δημιουργήθηκε πριν το ΕΣΔΑ μέσα στο
οποίο υιοθετήθηκε).
 Επικοινωνία, επιτόπιες συναντήσεις, παρουσιάσεις
και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το σύνολο
των 66 Δήμων της Αττικής για την υποστήριξη της
σύνταξης ΤΣΔΑ
 Δήμοι που έχουν υποβάλει Τοπικά Σχέδια
Διαχείρισης Αποβλήτων στον ΕΔΣΝΑ: 64 από τους
66 Δήμους - 97%


Ενέργειες – Δράσεις του ΕΔΣΝΑ προς την
Αποκεντρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων, την
Κυκλική Οικονομία και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
Προτάσεις Νομοθετικών ρυθμίσεων
 Προγραμματικές Συμβάσεις για την υποστήριξη των
Δήμων
 Μελέτη επικοινωνιακού σχεδίου
 Ανάπτυξη δικτύου συλλογής έντυπου χαρτιού
 Συλλογή βιοαποβλήτων από τις λαϊκές Αγορές
 Υποστήριξη των δήμων στην υποβολή προτάσεων
χρηματοδότησης στην πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ
 Διάθεση RDF στις τσιμεντοβιομηχανίες
 Παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το
βιοαέριο που παράγεται από τα αστικά απορρίμματα
του Χ.Υ.Τ.Α.
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