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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 

(σε όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ.) 

 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 03 Δεκεμβρίου 2018 

 

        Αρ. Πρωτ.:    73260 

 

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 

 
ΘΕΜΑ: «Χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του δημοσίου». 

 

ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/74692/2880/25-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

 
    Σας αποστέλλουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό έγγραφο αναφορικά με το 

αντικείμενο του θέματος το οποίο μας διαβιβάστηκε με το αριθμ.67693/26-11-2018 έγγραφο 

του Υπουργείου Εσωτερικών, για ενημέρωσή σας.     

Το παρόν έγγραφο καθώς και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου έχουν αναρτηθεί στην 

εφημερίδα της υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων 

“Εγκύκλιοι”  και  στην υποκατηγορία “ Γενικά”.  

Συνημμένα: 

-Τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα 

 

 

 

 

Μ.Ε.Σ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Ροντίρη 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση    : Πατησίων 147     
Ταχ. Κώδικας: 112 51 Αθήνα     
Πληροφορίες: Α. Αρφανάκου, Ε. Καμπράγκου
Τηλ: 210 8620557
E-mail: a.arfanakou@prv.ypeka.gr

                
            
                         
                   

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.: 
1. ΚΕΔΕ
2. Δίκτυο ΦοΔΣΑ (με κοινοποίηση στα μέλη του)
3. ΕΟΑΝ

ΘΕΜΑ: Χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του δημοσίου

ΣΧΕΤ.:  1. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ΄αρ. 49/2015 (Α΄174) «Τροποποίηση και έγκριση του 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων …»

2. Ν. 4042/12 (Α΄24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» 

3. Νόμος 4496/2017 (Α΄170) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική 
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ,  
ρύθμιση θεμάτων  του Ελληνικού οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις» 

Μια από τις στρατηγικές του ΕΣΔΑ, ουσιώδους σημασίας για την διαχείριση των αποβλήτων στη 
χώρα μας, είναι η εφαρμογή της διαλογής στην πηγή ως του πλέον δόκιμου τρόπου συλλογής, με 
σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης αλλά και την αύξηση των ποσοστών 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την 
ιεράρχηση στην διαχείριση των αποβλήτων και την δραστική μείωση αυτών που τελικά οδηγούνται 
στην υγειονομική ταφή. 
Σύμφωνα με το ΕΣΔΑ, εκτός των άλλων, χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για το χαρτί, το 
γυαλί, τα μέταλλα και τα πλαστικά. Επίσης, βασική προτεραιότητα του Εθνικού Σχεδίου αποτελεί η 
καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων (απόβλητα κουζίνας, κλαδέματα κ.α.), με 
στόχο την παραγωγή κόμποστ το οποίο πληροί ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω χρήση 
του σύμφωνα με διεθνή ή / και εθνικά πρότυπα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις απορρέουν από το 
ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.  

 Ειδικότερα ο Νόμος 2939/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4496/2017 (Α’ 170), 
θέτει ρητά την υποχρέωση για χωριστή συλλογή από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
Συγκεκριμένα η παραγρ. 3 του άρθρου 12 αυτού, προβλέπει ότι:
«Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισμοί, καθώς και οι ΟΤΑ, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των 
επιμέρους υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7» δηλαδή τη χωριστή 
συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας και τουλάχιστον για χαρτί, πλαστικό, μέταλλα και 
γυαλί.
Επιπλέον, η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου, προβλέπει ότι από την 7η Νοεμβρίου του 2018, 
οπότε συμπληρώνεται ένα έτος από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4496/2017, καθίσταται 
υποχρεωτική η χωριστή συλλογή στους χώρους συνάθροισης κοινού. Ειδικότερα προβλέπεται ότι 
«…οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές 
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εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικοί 
σιδηροδρομικοί σταθμοί, επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, καθώς και οι επιχειρήσεις μαζικής 
εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του 
άρθρου 2 της 47829/23.06.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, με δυνατότητα άνω 
των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη, 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης 
άδειας λειτουργίας».  
Η χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας μπορεί να δρομολογηθεί σε συνδυασμό ή 
ανεξάρτητα με τη χωριστή συλλογή του έντυπου υλικού των υπηρεσιών, το οποίο επίσης πρέπει 
να συλλέγεται.

 Επισημαίνεται ότι, χωριστή συλλογή αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται, όπως 
προκύπτει από την παραγρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2939/01 όπως ισχύει, και για μια σειρά άλλα 
είδη αποβλήτων, ανάλογα και με τις υλοποιούμενες κατά περίπτωση δραστηριότητες, τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01, και για τα οποία εφαρμόζεται η διευρυμένη 
ευθύνη του παραγωγού, δηλαδή: απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 
φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες), συσσωρευτών οχημάτων, οχήματα 
τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), χρησιμοποιημένα ελαστικά και απόβλητα έλαια (λιπαντικά έλαια) σε 
συνεργασία με αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης1.

 Στους χώρους συνάθροισης κοινού επιπλέον των προαναφερόμενων θα πρέπει να οργανωθεί 
και εφαρμοσθεί η χωριστή συλλογή του οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος) ως διακριτού 
ρεύματος.

Με βάση τα προαναφερόμενα παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ενημερώνοντας σχετικά 
το σύνολο των υπηρεσιών σας  συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΔΔ, των δημόσιων επιχειρήσεων και 
οργανισμών που υπάγονται στο Υπουργείο σας, συμπεριλαμβανομένων και των «χώρων 
συνάθροισης» που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία σας, για την υλοποίηση των 
παραπάνω υποχρεώσεων. 
Η ενεργός συμμετοχή των φορέων του δημόσιου τομέα στην διαλογή στην πηγή θα συντελέσει 
σημαντικά στην υλοποίηση του σκοπού και των στόχων του ΕΣΔΑ.  
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα 
τηλέφωνα: 

1. Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
210 8653294 και 210 8668979

2. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης  
210 8647420 (εσωτ. 226 και 230)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
-  Γρ. Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος 
- Γρ. Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος
- Γρ. Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής

- Δ/νση ΔΔΑΠΠ                                                                                               Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ          
- Τμήμα ΔΑ
- Α. Αρφανάκου  
- Ε. Καμπράγκου                                                                                        

1 «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)»: η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση της εναλλακτικής διαχείρισης 
των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με σκοπό την κατά 
προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση και, εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες των 
δράσεων αυτών, για άλλου είδους ανάκτηση των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Τα ΣΕΔ εξυπηρετούν 
αποκλειστικά σκοπούς δημόσιου συμφέροντος.
Τα ΣΕΔ εγκρίνονται και εποπτεύονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και δεν έχει 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Βουλή των Ελλήνων

a. Γραφείο Προέδρου της Βουλής

2. Υπουργείο Εσωτερικών 
a. Γραφείο Υπουργού
b. Γραφείο Υφυπουργού
c. Γραφείο Υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης

3. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
a. Γραφείο Υπουργού
b. Γραφείο Αν. Υπουργού

4. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
a. Γραφείο Υπουργού
b. Γραφείο Υφυπουργού

5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
a. Γραφείο Υπουργού
b. Γραφείο Αν. Υπουργού
c. Γραφείο Υφυπουργού 

6. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
a.  Γραφείο Υπουργού
b. Γραφείο Αν. Υπουργού
c. Γραφείο Υφυπουργού 

7. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
a. Γραφείο Υπουργού
b. Γραφείο Αν. Υπουργού
c. Γραφείο Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης
d. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας

8. Υπουργείο Εξωτερικών 
a. Γραφείο Υπουργού
b. Γραφείο Αν. Υπουργού
c. Γραφείο Υφυπουργού 

9. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
a. Γραφείο Υπουργού
b. Γραφείο Υφυπουργού

10.Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
a. Γραφείο Υπουργού
b. Γραφείο Αν. Υπουργού

11.Υπουργείο Οικονομικών 
a. Γραφείο Υπουργού
b. Γραφείο Αν. Υπουργού
c. Γραφείο Υφυπουργού 

12.Υπουργείο Υγείας 
a. Γραφείο Υπουργού
b. Γραφείο Αν. Υπουργού
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13.Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
a. Γραφείο Υπουργού

14.Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
a. Γραφείο Υπουργού

15.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
a. Γραφείο Υπουργού
b. Γραφείο Υφυπουργού

16.Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 
a. Γραφείο Υπουργού

17.Υπουργείο  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
a. Γραφείο Υπουργού
b. Γραφείο Υφυπουργού

18.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
a. Γραφείο Υπουργού

19.Υπουργείο Τουρισμού
a. Γραφείο Υπουργού
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