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ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 

(Σ..Δ.) ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ-ΑΡΤΡΟΤΠΟΛΗ  

ΕΚΣΕΣΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σο Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) του Διμου Ελλθνικοφ -

Αργυροφπολθσ ςυντάςςεται από το Χαροκόπειο Ρανεπιςτιμιο (χολι Περιβάλλοντοσ, 

Γεωγραφίασ και Εφαρμοςμζνθσ Οικονομίασ) ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ του νζου 

αποκεντρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων ςτθν Αττικι. Ακολουκεί τισ 

κατευκφνςεισ του Οδθγοφ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Ειδικοφ 

Διαβακμικοφ υνδζςμου Νομοφ Αττικισ (ΕΔΝΑ) και ζχει τθν ευρφτερθ φιλοδοξία να αποτελζςει 

ζνα ουςιαςτικό εργαλείο τρατθγικοφ χεδιαςμοφ για το Διμο Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ ςε 

κζματα διαχείριςθσ αποβλιτων για τθν ερχόμενθ 10-ετία.  

Σκοπόσ του παρόντοσ Σοπικοφ χεδίου είναι να αναλφςει και να αξιολογιςει το υφιςτάμενο 

πλαίςιο διαχείριςθσ αποβλιτων του Διμου Ελλθνικοφ - Αργυροφπολθσ  και να προτείνει 

πρακτικζσ και ενζργειεσ βελτιςτοποίθςθσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εξοικονόμθςθσ οικονομικϊν, 

φυςικϊν και ανκρϊπινων πόρων.  

Ουςιαςτικά πρόκειται για ζνα Τοπικό Σχζδιο Δράςθσ (ΤΣΔ) για τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ των 

αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που παράγονται ςτα όρια του Διμου Ελλθνικοφ - Αργυροφπολθσ , 

με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και δράςεισ για τα επόμενα 10 ζτθ (2015-2025), το οποίο βαςίηεται 

ςε ζνα νζο, πιο αποκεντρωμζνο μοντζλο διαχείριςθσ που δίνει ζμφαςθ ςε ςυνδυαςμζνεσ δράςεισ 

του Διμου και τθσ Περιφζρειασ. Σο μοντζλο αυτό αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ κοινωνιϊν που 

κάνουν τθν πλζον αποδοτικι χριςθ των φυςικϊν πόρων, κοινωνιϊν «μθδενικϊν αποβλιτων». 

Πιο ςυγκεκριμζνα, το παρόν ΣΔ: 

 ενςωματϊνει τισ νζεσ απαιτιςεισ και τουσ ςτόχουσ τόςο τθσ εκνικισ αλλά και τθσ 

κοινοτικισ νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων, 

 ενςωματϊνει τουσ ςτόχουσ του νζου Εκνικοφ χεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΔΑ), 

που υιοκετικθκε ςτο τζλοσ Ιουλίου 2015, όπωσ και τουσ άξονεσ του Εκνικοφ χεδίου 

Πρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων, 

 κακορίηει τουσ ςυγκεκριμζνουσ, ποςοτικοφσ και ποιοτικοφσ ςτόχουσ που υιοκετεί ο 

Διμοσ Ελλθνικοφ - Αργυροφπολθσ, 

 αναδεικνφει τα απαιτοφμενα τοπικά ζργα και δράςεισ (για τθν πρόλθψθ, τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ, τθ Διαλογι ςτθν Πθγι και ανακφκλωςθ – τόςο των ξθρϊν 

ανακυκλϊςιμων όςο και των βιοαποβλιτων – με απϊτερο ςτόχο τθν ανάκτθςθ πόρων 

από τα απόβλθτα και τθ μείωςθ των υπολειμματικϊν αποβλιτων που οδθγοφνται προσ 

ταφι), ςε ςυνζργεια με τισ κεντρικζσ υποδομζσ που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των 

ςτόχων,  

 αναδεικνφει το ςθμαντικό ρόλο τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν 

για τθν επιτυχία των προτεινομζνων δράςεων, και τζλοσ  
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 εκτιμά τον απαιτοφμενο προχπολογιςμό αναφορικά με το επενδυτικό κόςτοσ υλοποίθςθσ 

των προτεινόμενων ζργων και δράςεων.  

 

Ο Δήμοσ Ελληνικού - Αργυρούπολησ  – υφιςτάμενη κατάςταςη 

Ο Διμοσ Ελλθνικοφ – Αργυροφπολθσ, με ζδρα τθν Αργυροφπολθ, δθμιουργικθκε τον Ιανουάριο 

του 2011 από τθν ςυνζνωςθ των πρϊθν Διμων Ελλθνικοφ και Αργυροφπολθσ, (Ν. 3852/7-7-2010 

«Καλλικράτθσ»), ζχει ζκταςθ 15,6 τ.χλμ. και πλθκυςμό 51.356 μόνιμουσ κάτοικουσ, ςφμφωνα με 

τθν απογραφι τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ (ΕΛ.ΣΑΣ.) του 2011.  

Ο Διμοσ χαρακτθρίηεται ωσ αςτικόσ, με πυκνότθτα πλθκυςμοφ που ανζρχεται ςε 3.292 κάτοικοι 

/τ.χλμ., ιδιαίτερα χαμθλόσ ςυγκριτικά με τον μζςο όρο των διμων τθσ Αττικισ (13.787,98 κάτοικοι 

/τ.χλμ). Οι παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο Διμο, χαρακτθρίηονται από τθν κυριαρχία του 

κλάδου του εμπορίου τθσ μεταποίθςθσ και των υπθρεςιϊν. θμειϊνεται ότι παρατθρείται, 

διαχρονικά, μια ςθμαντικι αφξθςθ τόςο του αρικμοφ των επιχειριςεων που εγκακίςτανται ςτο 

Διμο όςο και τθσ απαςχόλθςθσ ςε δφο κλάδουσ των υπθρεςιϊν (ςτον κλάδο των βοθκθτικϊν και 

ςυναφϊν προσ τισ μεταφορζσ δραςτθριοτιτων: διακίνθςθ φορτίων, αποκικευςθ, ταξιδιωτικά 

πρακτορεία, γραφεία μεταφορϊν κλπ, και ςτον κλάδο των άλλων επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων: νομικζσ δραςτθριότθτεσ, δραςτθριότθτεσ λογιςτικισ, τραπεηικζσ 

δραςτθριότθτεσ παροχισ ςυμβουλϊν, δραςτθριότθτεσ μθχανικϊν, εκπαίδευςθσ κλπ).   

Σο 2014, θ παραγωγι αποβλιτων ςτον Διμο Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ ανιλκε ςε 24.337 τόνουσ, 

ιτοι 473,9 kg/άτομο/ζτοσ, εκ των οποίων περίπου 2.873 τόνοι ςυλλζχκθκαν μζςω του 

ςυςτιματοσ των μπλε κάδων, εν των οποίων 1.534 τόνοι αποτελοφν κακαρά υλικά που 

ανακυκλϊκθκαν, ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕΑΑ Α.Ε., το εγκεκριμζνο από το ΤΠΑΠΕΝ υλλογικό 

φςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΕΔ) αποβλιτων ςυςκευαςίασ. υμπλθρωματικά,  όςον 

αφορά ςτα ξθρά ανακυκλϊςιμα,  ο Διμοσ Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ ςε ςυνεργαςία με τον ΕΔΝΑ 

ζχουν αναπτφξει πιλοτικό πρόγραμμα ανακφκλωςθσ ζντυπου χαρτιοφ (18 ςθμεία).  

Εξαιρουμζνων των αποβλιτων τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ, το ποςοςτό των οποίων κυμαίνεται 

περίπου ςτο 6,3% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των αποβλιτων, το υπόλοιπο κλάςμα μεταφζρεται 

ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΕΔΝΑ, ςτθν ΟΕΔΑ Φυλισ, όπου κυρίωσ διατίκεται ςτο ΧΤΣΑ. Παράλλθλα, 

ο Διμοσ ςχεδίαςε και εγκατζςτθςε ζνα δίκτυο κόκκινων κάδων ςε 26 ςθμεία τθσ πόλθσ για τθ 

ςυλλογι, επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ άχρθςτων ροφχων και υφαςμάτων. 

 

Το όραμα, οι αρχέσ και οι ςτόχοι του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολησ  

Ο Διμοσ Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ οραματίηεται μια βιϊςιμθ και περιβαλλοντικά βζλτιςτθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων του που ςταδιακά κα οδθγιςει ςε μια τοπικι κοινωνία «μθδενικϊν 

αποβλιτων», που δεν περιορίηεται ςτα γεωγραφικά όριά του αλλά ςυμπεριλαμβάνει τθ 

ςυνεργαςία με όμορουσ διμουσ (π.χ. Αλίμου, Γλυφάδασ, Ηλιοφπολθσ), ςυνδζςμουσ (όπωσ ο 

ΕΔΝΑ) και άλλουσ μθ κερδοςκοπικοφσ φορείσ (όπωσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ και εγκεκριμζνα 

υλλογικά υςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ κάτω από κατάλλθλουσ όρουσ και προχποκζςεισ 

που διαςφαλίηουν το ςυμφζρον του Διμου) που κα καινοτομοφν, τόςο τεχνολογικά όςο και 
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κοινωνικά, ςτα ςυςτιματα ςυλλογισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και ςυνολικά αξιοποίθςθσ των 

αποβλιτων.  

Οι αρχζσ του Διμου Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ, ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων του 

διμου, είναι: 

α) θ πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, 

β) θ μείωςθ τθσ τελικισ διάκεςθσ των αποβλιτων, μζςω τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ τουσ, 

τθσ ανάκτθςθσ υλικϊν (δθλ. τθσ ανακφκλωςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

κομποςτοποίθςθσ), αλλά και τθσ αςφαλοφσ ανάκτθςθσ ενζργειασ απϋ όςα απόβλθτα δεν 

μποροφν να ανακυκλωκοφν, με κακοριςμό ςυγκεκριμζνων ποςοτικϊν ςτόχων ςτθ βάςθ 

τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ πολιτικισ, 

γ) θ βελτιςτοποίθςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ αποκομιδισ των αποβλιτων 

(ςφμμεικτων και ανακυκλϊςιμων) και θ ειςαγωγι χωριςτισ διαλογισ βιοαποβλιτων, 

με ζμφαςθ – ςε πρϊτθ φάςθ – ςτα πράςινα απόβλθτα και ακολουκϊντασ τθν αξιοποίθςθ 

/ ανάπτυξθ των αντίςτοιχων υποδομϊν ςτθν Περιφζρεια για τα βιοαπόβλθτα κουηίνασ, 

δ) θ ενθμζρωςθ / ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ των 

παιδιϊν ςτα ςχολεία. 

Οι ςτόχοι που κζτει ο Διμοσ Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ κακορίηονται ανά ρεφμα αποβλιτου,  

ποςοτικά ι ποιοτικά, και παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 1.  
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Ρίνακασ 1: Οι Στόχοι που κζτει ο Διμοσ Ελλθνικοφ - Αργυροφπολθσ ανά παραγόμενο ρεφμα αποβλιτων 

ΕΥΜΑ 
ΑΡΟΒΛΗΤΟΥ 

ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΕΙΣ  

ΡΟΛΗΨΗ -Πλα τα 
ρεφματα  

Ο Διμοσ ςτοχεφει ςτθν εκπόνθςθ και 

εφαρμογι ενόσ ςυνεκτικοφ 

ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ 

δθμιουργίασ αποβλιτων.  

 
 Εφαρμογή μιασ ςειράσ από προγράμματα που 

δύνανται να επιφϋρουν μετρόςιμεσ βελτιώςεισ ςτην 
πρόληψη τησ παραγωγόσ αποβλότων 

 Ανάδειξη βέλτιςτων πρακτικών που θα 
καταδεικνύουν τισ ευκαιρύεσ και την εξοικονόμηςη 
κόςτουσ που εύναι δυνατό να προκύψουν από την 
εφαρμογό δρϊςεων πρόληψησ των αποβλότων  

 Ενθάρρυνςη τησ ευρείασ εφαρμογήσ των 
βέλτιςτων πρακτικών ςε όλουσ τουσ τομεύσ του 
δημόςιου (δημοτικϋσ υπηρεςύεσ) και ιδιωτικού τομϋα 
ςτα όρια του Δόμου. 

Ξθρά 
ανακυκλϊςιμα 

Ο Διμοσ Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ  

πιςτεφει ότι πρζπει να ςυμβάλλει 

πλιρωσ, ςτο μερίδιο που του 

αναλογεί, ςτθν επίτευξθ των εκνικϊν 

ςτόχων ανακφκλωςθσ.  

 

O Διμοσ υιοκετεί το ςτόχο που κζτει 

ο Ν.4042/2012 για ανακφκλωςθ 50% 

ζωσ το ζτοσ 2020.  

3.630 τόνοι ξθρϊν 
ανακυκλϊςιμων για 
το ζτοσ 2020. 
 
Ό ςτόχοσ 
ποςοτικοποιείται, 
λαμβάνοντασ υπόψη 
τη ςυνειςφορά τησ 
εμπορικήσ 
ανακφκλωςησ (ΒΕΑΣ) 
ςτην επίτευξη των 
εθνικϊν ςτόχων  

 Η ενίςχυςθ του υφιςτάμενου δικτφου των μπλε 

κάδων, 

 Η ειδικι ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ χωριςτισ 

ςυλλογισ γυαλιοφ,  

 Η ανάπτυξθ ενόσ κεντρικοφ Ρράςινου Σθμείου,  

 Η ανάπτυξθ πολλαπλϊν πράςινων ςθμείων ςυλλογισ 

με υπογειοποιθμζνουσ κάδουσ  χωριςτισ ςυλλογισ 

ανακυκλϊςιμων (20 μπλοκ κάδων)  

 Η ενίςχυςθ του δικτφου κάδων χωριςτισ ςυλλογισ 

για το ζντυπο χαρτί ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ.  

Βιοαπόβλθτα O Διμοσ Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ  

κζτει ςτόχο χωριςτισ ςυλλογισ 

βιοαποβλιτων 40% κ.β., με ςταδιακι 

4.244 τόνοι 
βιοαποβλιτων για  το 
ζτοσ 2020. 

 Εκτροπό μϋςω τησ οικιακήσ κομποςτοποίηςησ. 

 Εκτροπό μϋςω χωριςτήσ ςυλλογήσ και 
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επίτευξθ του ςτόχου ζωσ το 2020 και 

ςτακεροποίθςι του ζωσ το 2025 

 

κομποςτοποίηςησ των πράςινων αποβλήτων.  

 Εκτροπό μϋςω χωριςτήσ ςυλλογήσ των 
βιοαποβλήτων κουζίνασ, 

o Υιοθϋτηςη και υλοπούηςη του «Σεναρύου 
Επύτευξησ Στόχων - Σ1»: χωριςτό ςυλλογό και 
κομποςτοπούηςη το ϋτοσ 2020, 2.080 
τόνοι/ϋτοσ βιοαπόβλητα κουζύνασ. 

 

Ογκϊδθ 
Αντικείμενα 

Εκτροπι ογκωδϊν και αδρανϊν 

(μικρζσ ποςότθτεσ μπαηϊν – ΑΕΚΚ – 

που λανκαςμζνα καταλιγουν ςτο 

ρεφμα των ΑΑ, ζπιπλα, ςτρϊματα, 

κλπ) από τθν ταφι και προϊκθςθ τθσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ και τθσ 

ανακφκλωςθσ 

 

 Ο ςτόχοσ αυτόσ, ςτθν παροφςα φάςθ ανάπτυξθσ του ΣΔ 
παραμζνει ποιοτικόσ, ενϊ κρίςιμθ για τθν επίτευξι του είναι θ 
ανάπτυξθ του προτεινόμενου Ολοκλθρωμζνου Πράςινου 
θμείου. 
Για τα ΑΕΚΚ, με τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με εγκεκριμζνο 
ςφςτθμα, ο Διμοσ κζτει ςτόχο 100% εναλλακτικι διαχείριςθ 
από το τζλοσ του 2016. 
 
 

ΑΗΗΕ 
Ο Διμοσ ορίηει ότι το 40% του 

ςυνολικοφ ςτόχου που κζτει θ  ΚΤΑ 

23615/651/Ε.103/2014 (45% κ.β. 

ξεχωριςτή ςυλλογή των παραγόμενων 

ΑΗΗΕ για το έτοσ 2016 και 65% κ.β. 

ξεχωριςτή ςυλλογή των παραγόμενων 

ΑΗΗΕ για το έτοσ 2019) πρζπει να 

επιτυγχάνεται μζςω των Τπθρεςιϊν 

και υποδομϊν του Διμου. 

83,2 τόνοι και 120,1 
τόνοι για τα ζτθ 2016 
και 2019 αντίςτοιχα. 

 Χωριςτι υλλογι ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρράςινο Σθμείο  

 Χωριςτι υλλογι ςτα Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ για 
τισ μικρζσ ςυςκευζσ.  

 

Επικίνδυνα 
απόβλθτα 

Ο Διμοσ Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ  

ςτοχεφει ςτο να αυξάνει κάκε ζτοσ 

 
 Χωριςτι ςυλλογι ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρράςινο 

Σθμείο. 
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τθν ποςότθτα ςυλλογισ και ορκισ 

διάκεςθσ επικίνδυνων αποβλιτων 

από προγράμματα ΔςΠ (π.χ. 

φάρμακα) ι από τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των τρίτων (π.χ. 

οδοντιατρεία) που λειτουργοφν ςτο 

διμο. τόχοσ  για το 2025 είναι να 

ςυλλζγεται χωριςτά και να 

προωκείται για ανακφκλωςθ/ αςφαλι 

διάκεςθ το ςφνολο τθσ ποςότθτασ 

επικίνδυνων αποβλιτων που 

παράγονται ςτα όρια του διμου. 

 

 Χωριςτι ςυλλογι με τθν τοποκζτθςθ κάδων για τθ 
ςυλλογι των θλεκτρικϊν ςτθλϊν ςε όλα τα 
δθμοτικά κτίρια. 

 Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των εταιρειϊν 
και επαγγελματιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο 
Διμο για τα εγκεκριμζνα ςυλλογικά ςυςτιματα με 
τα οποία μποροφν να ςυνεργαςτοφν, ϊςτε να 
ςυμβάλουν ςτθν ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων 
τουσ, όπωσ π.χ. βενηινάδικα και ςυνεργεία 
οχθμάτων για τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων για 
ΑΛΕ και ςυςςωρευτζσ, ιατρεία και οδοντιατρεία 
για τα υγειονομικά απόβλθτα. 
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Οι προτεινόμενεσ δράςεισ και τα ςενάρια που εξετάςθηκαν  

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων που κζτει ο Διμοσ, οι προτεινόμενεσ δράςεισ, όπωσ 

παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτο διάγραμμα που ακολουκεί, είναι είτε οριηόντιεσ με 

αποτζλεςμα να επθρεάηουν περιςςότερα του ενόσ ρεφματα αποβλιτων, είτε κάκετεσ, 

ςτοχευμζνεσ ςε ςυγκεκριμζνο ρεφμα. Επιπλζον, εξαιρετικά ςθμαντικι είναι και η Δράςη 

τησ ενημέρωςησ και ευαιςθητοποίηςησ των πολιτϊν, θ οποία κρίνεται απαραίτθτθ για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων και ςτισ κάκετεσ και ςτισ οριηόντιεσ δράςεισ.  
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Για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω δράςεων και κατ’ επζκταςθ των ςτόχων που κζτει ο Διμοσ 

μια ςειρά από ενζργειεσ / ζργα απαιτοφνται να υλοποιθκοφν. Σο κόςτοσ επζνδυςθσ 

υπολογίηεται ότι ανζρχεται ςε 2,93 εκ. €. Ο πίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει το 

εκτιμϊμενο επενδυτικό κόςτοσ ανά ενζργεια / ζργο  που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ του 

ΣΔ του Διμου Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ. 

 

Ρίνακασ 2: Εκτιμϊμενο κόςτοσ επζνδυςθσ για τθν υλοποίθςθ του ΤΣΔ 

Α/Α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΈΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
/ΜΟΝΑΔΕ 

ΕΠΕΝΔΤΗ (€) 

1 Οικιακι Κομποςτοποίθςθ  1711 κάδοι 128.325,00 

2 Διαλογι ςτθ Πθγι Βιοαποβλιτων  2020 - 40% 274.562,27 
 

3 
 

Κεντρικό Ολοκλθρωμζνο Πράςινο 
θμείο  

1 1.068.870,00 

4 Ανάπτυξθ  Πράςινων θμείων 
υλλογισ – υςτάδεσ 
Βυκιηόμενων Κάδων  

10 492.000,00 

6 Κινθτόσ τακμόσ Μεταφόρτωςθσ  1 240.000,00 

7 Δράςεισ ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν, 
ςε περιβαλλοντικά κζματα και 
ειδικότερα ςε κζματα διαχείριςθσ 
απορριμμάτων. 

10 έτη 395.800,00 

9 Ολοκλθρωμζνο φςτθμα 
Σθλεματικισ Διαχείριςθσ τόλου, 
αναγνϊριςθσ Κάδων  

τουλάχιστον 60 
οχήματα  

325.950,00 

   ΤΝΟΛΟ   2.925.507,27 € 

 

χετικά με τθν εκτίμθςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ του παρόντοσ Σοπικοφ χεδίου 

Διαχείριςθσ, θ επιςτθμονικι ομάδα ςφνταξθσ δεν κρίνει ςκόπιμθ τθν προςπάκεια ανάλυςθσ 

και υπολογιςμοφ του κόςτουσ ςυλλογισ και μεταφοράσ των απορριμμάτων, κακϊσ, λόγω 

των ανεπαρκοφσ ακρίβειασ των διακζςιμων ςτοιχείων, θ όποια εκτίμθςθ κα εμπεριζχει 

μεγάλο βακμό ςφάλματοσ και μπορεί να οδθγιςει ςε λανκαςμζνα ςυμπεράςματα και 

κατευκφνςεισ.  Επιπλζον, ςυγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά και διεκνι δεδομζνα, το κόςτοσ 

ςυλλογισ και μεταφοράσ απορριμμάτων ςτθν Ελλάδα φαίνεται να ζχει μεγάλα περικϊρια 

βελτιςτοποίθςθσ και κατ’ επζκταςθ ςυρρίκνωςθσ, κάτι που μπορεί να υποβοθκθκεί από τθ 

ςυγκζντρωςθ αξιόπιςτων δεδομζνων από το προτεινόμενο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 

τθλεματικισ διαχείριςθσ ςτόλου και αναγνϊριςθσ κάδων.  



ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 
ΕΚΣΕΣΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

10 

 

Επομζνωσ, εκτιμάται ότι με τθ βελτιςτοποίθςθ του ςυςτιματοσ ςυλλογισ και μεταφοράσ 

των απορριμμάτων για το ςφνολο των προτεινόμενων προγραμμάτων ςτο Διμο 

Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ, με χριςθ και των προτεινόμενων «ζξυπνων» τθλεματικϊν 

ςυςτθμάτων, το υπάρχον λειτουργικό κόςτοσ δφναται να καλφψει, ςε μεγάλο βακμό, το 

κόςτοσ ςυλλογισ και μεταφοράσ και των υπόλοιπων προτεινόμενων ροϊν που κα 

λειτουργιςουν ςτα όρια του Διμου.  

χετικά με τα ζςοδα από τα ανακυκλϊςιμα υλικά, επιςθμαίνεται ότι θ αγορά των εν λόγω 

υλικϊν είναι πολφ ρευςτι και κρίνεται ότι οποιοςδιποτε ςχεδιαςμόσ βαςίηονταν ςε αυτόν 

τον οικονομικό πόρο ςε επίπεδο Διμου δεν κα ιταν αςφαλισ. Η παραδοχι αυτι είναι 

ςυμβατι και με το υφιςτάμενο πλαίςιο ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν, όπου οι υπόχρεοι 

παραγωγοί, μζςω των υλλογικϊν υςτθμάτων, καλφπτουν το πρόςκετο κόςτοσ τθσ 

ανακφκλωςθσ (ςε ςχζςθ με τθ διάκεςι τουσ ωσ απόβλθτα), λαμβάνοντασ υπ’ όψθ και τα 

ζςοδα των ΚΔΑΤ από τθν πϊλθςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Κρίνεται ςυνεπϊσ ότι, ςε 

επίπεδο Διμου, τα κφρια οικονομικά οφζλθ τθσ ειςαγωγισ προγραμμάτων ΔςΡ, 

ανάκτθςθσ και ανακφκλωςθσ υλικϊν προκφπτουν από τθν εκτροπι των ρευμάτων που 

οδθγοφνται ςτθν ταφι και ςυνεπϊσ τθν αποφυγι των ςχετικϊν τελϊν και φόρων. Συχόν 

ζςοδα είναι περιοριςμζνα και μποροφν απλά να ενιςχφςουν οικονομικά τα ςχετικά 

προγράμματα του Διμου, εφόςον υπάρξουν.   

Είναι ςθμαντικό να γίνει κατανοθτό ότι, με βάςθ τθ Διεκνι εμπειρία, θ ανακφκλωςθ 

οικιακϊν αποβλιτων δεν αποτελεί δραςτθριότθτα που επιφζρει αξιόλογουσ οικονομικοφσ 

ςτο Διμο, ςτθ βάςθ αποκλειςτικά των εςόδων από τθν πϊλθςθ των ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν, κακϊσ αυτά είναι ςυνικωσ χαμθλότερα από τισ δαπάνεσ για τθ ςυλλογι και 

διαχωριςμό / επεξεργαςία όταν απαιτείται, των ανακυκλϊςιμων αποβλιτων.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προαναφερκείςεσ δράςεισ, αναπτφςςουμε ςτο παρόν ΣΔ  2 (δφο) 

επιμζρουσ ςενάρια, (α) το Σενάριο «υλοποιώ ΤΣΔ» με και το ςενάριο ΒAU (Business as 

usual) δθλαδι «Δεν κάνω τίποτα», όπου καμία επιπλζον ενζργεια εκτροπισ δεν λαμβάνει 

χϊρα. 

φμφωνα με τα αποτελζςματα των ςχετικϊν προςομοιϊςεων κακίςταται ςαφζσ ότι: 

 Όςο αυξάνεται το ποςοςτό εκτροπισ από τθν ταφι, το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ 

κακίςταται πιο οικονομικό. 

 Με τθν εφαρμογι του τζλουσ ταφισ, από 1/1/2016, το ςφςτθμα διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων γίνεται ακόμθ πιο ευαίςκθτο ςτο ποςοςτό εκτροπισ από τθ ταφι. 

 Σο κόςτοσ διαχείριςθσ του εναρίου «Δεν κάνω τίποτα» κατά τθ πορεία ανάπτυξθσ 

των δράςεων του ΣΔ είναι μεγαλφτερο από το κόςτοσ του εναρίου «υλοποιϊ 

ΣΔ».    

 

Τζλοσ, ο Διμοσ Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ, όπωσ άλλωςτε αναφζρεται και ςτθν 

απάντθςθ που απεςτάλθ ςτο υπ. αρ. πρωτ. 7482/24.08.2015 ζγγραφο τθσ Ρροζδρου 

του ΕΔΣΝΑ και Ρεριφερειάρχθ Αττικισ για τθν ανακεϊρθςθ του περιφερειακοφ 

ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ απορριμμάτων Αττικισ, με ςκοπό τθ βζλτιςτθ και ρεαλιςτικι 
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υλοποίθςθ του Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ κρίνει απαραίτθτο να αποςαφθνιςτεί θ 

υλοποίθςθ ι μθ, του Σχεδίου αξιοποίθςθσ του πρϊθν Αεροδρομίου Ελλθνικοφ και τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ που το περιβάλλει, δεδομζνου ότι ςτο Master Plan τθσ 

επενδφτριασ εταιρείασ  «Lamda Development» προβλζπεται χϊροσ για ιπιεσ δράςεισ 

διαχείριςθσ αποβλιτων, τόςο για τθν περιοχι ανάπτυξθσ/αξιοποίθςθσ όςο και για το 

Διμο Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ.  

Ο Διμοσ δεν διακζτει άλλουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ για δράςεισ διαχείριςθσ 

αποβλιτων, κακϊσ δεν υπάρχουν αξιόλογοι ελεφκεροι χϊροι, εκτόσ από τθν ζκταςθ 

του πρϊθν αεροδρομίου και τισ προςτατευόμενεσ εκτάςεισ του Υμθττοφ (βλ. 

Ραράρτθμα με το χάρτθ χριςεων γθσ του Διμου).   
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Ραράρτθμα: Χάρτεσ χριςεων γθσ του Διμου και προτεινόμενεσ κζςεισ για ανάπτυξθ ενόσ 

Ρράςινου Σθμείου 

 

      Προτεινόμενεσ κζςεισ 
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      Προτεινόμενεσ κζςεισ 

 

 

 


