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«Ν.4496/2017 εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας»

Προσδοκά και σχεδιάζει την αποκέντρωση της διαχείρισης των αποβλήτων:

σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές ,

την καθετοποιημένη διαχείριση των αποβλήτων των περιοχών αυτών για 
τη μείωση του κόστους και

την αυτοδιαχείριση των αστικών Δήμων.



«Ν.4496/2017 εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας»

Χωριστή συλλογή των επί μέρους υλικών συσκευασίας σε τέσσερα 
ρεύματα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο)

Χρηματοδότηση των Δήμων για τη συλλογή των τεσσάρων ρευμάτων 
από τα Συστήματα (ΣΣΕΔ)

Επιβράβευση των Δήμων που επιτυγχάνουν τους στόχους μέσω των 
ΦΟΔΣΑ και των ΣΣΕΔ

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο

Προστασία οικοτόπων νησιωτικών και ορεινών περιοχών



Τι αλλάζει για τους Δήμους
Οι Δήμοι:

i. Θα αμείβονται για την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών εντός δήμου.

ii. Θα αμείβονται για τη μεταφορά  των ανακυκλώσιμων υλικών εκτός δήμου.

iii. Θα έχουν τη δυνατότητα πώλησης των ανακυκλώσιμων υλικών ,άρθρο 134 του 
Ν.4483/2017, τόσο από την συλλογή των τεσσάρων ρευμάτων όσο και από την 
συλλογή των ΚΑΑ.

iv. Θα έχουν τη δυνατότητα πρόσθεσης των ποσοτήτων ΒΕΑΣ στην επίτευξη των 
στόχων τους, εφόσον συνεργάζονται με ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

v. Θα αμείβονται για την συλλογή ή/και μεταφορά άλλων αποβλήτων υλικών 
(ενδεικτικά ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές και λάστιχα).



Νησιωτικές και απομακρυσμένες ορεινές
περιοχές της  Ελλάδα
Επιτυγχάνεται:

Αειφορία και βιωσιμότητα των περιορισμένων φυσικών πόρων 

Διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας των 
οικοσυστημάτων

Δημιουργία νέων επιχειρηματικών υπηρεσιών- ευκαιρίες κέρδους

Διατήρηση και Δημιουργία  θέσεων εργασίας

Ανάπτυξη | αύξηση του τοπικού ΑΕΠ



Ο ρόλος των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Συμμετοχή των ΚΟΙ.Ν.ΣΕΠ. στην διαχείριση των ανακυκλώσιμων 
υλικών

Δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

Υπογραφή τριμερούς σύμβασης ΣΣΕΔ, Δήμου και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Δυνατότητα διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών, εφόσον 
εφαρμόζονται τα τέσσερα ρεύματα, με χρήση ταινιόδρομου.



Ο ρόλος των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

• Βελτίωση της τοπικής οικονομίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

• Βελτίωση της αύξησης των στόχων της ανακύκλωσης που υποχρεούνται να 
πετύχουν οι δήμοι.

• Δυνατότητα αγοράς Βιομηχανικών Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασιών 
(ΒΕΑΣ) στα όρια του δήμου, με αποτέλεσμα την αύξηση των συλλεγόντων 
υλικών.

• Διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών από τα ΚΑΑ.



Ευχαριστώ
www.eoan.gr


